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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot i podstawy formalno - prawne opracowania 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, są ustalenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp), zgodnie z podjętymi 

uchwałami: 

 nr 422/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice - Centrum”; 

zmieniona uchwałą nr 467/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 422/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – 

Centrum”. 

 nr 481/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w mieście Myślenice pn. „Myślenice - Centrum”. 

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 

oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Organ administracji opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, której 

częścią jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt mpzp wraz 

z prognozą przedkładany jest instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania 

i uzgodnienia projektu dokumentu. Projekt mpzp wraz z prognozą jest również 

przedmiotem społecznej oceny i zapewniona jest możliwość wnoszenia uwag i wniosków. 

Prognoza nie stanowi załącznika do uchwały w sprawie mpzp, a także nie jest jej 

integralną częścią. Nie ma też charakteru normatywnego. Jest dokumentem 

informacyjnym, który ma na celu możliwie dokładne określenie skutków środowiskowych 

wywołanych realizacją ustaleń projektowanego mpzp.  

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, 
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 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: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – pismo znak: 

OO.411.3.44.2018.MZi z dnia 22.06.2018 r. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach – pismo 

znak: PSE.NZ-420/62/18 z dnia 07.06.2018 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 zmiany mpzp. Celem 

prognozy jest również pełna informacja dla podmiotów zmiany mpzp, tj. wnioskodawców, 

społeczności lokalnej i samorządów o skutkach przyjętej polityki przestrzennej dla 

środowiska przyrodniczego. 

 

1.4 Metodyka i forma opracowania prognozy 

Prognoza opracowywana była równocześnie z projektem zmiany mpzp w celu próby 

wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji 

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

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zakres tematyczny i problemowy 

opracowania dostosowany został do uwarunkowań środowiskowych. Analizowane były 

archiwalne materiały kartograficzne, planistyczne, inwentaryzacyjne, projektowe, 
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studialne, dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczne, opracowanie ekofizjograficzne, 

rejestry zabytków i ewidencje dóbr kultury. 

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 

danych udostępnianych przez stosowne instytucje.  

Przy opracowaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe 

definicje podstawowych pojęć podane w przepisach odrębnych. 

Opracowanie składa się z  części opisowej ilustrowanej fotografiami, wraz 

z tematycznymi mapkami w postaci schematów (spis zamieszczony na końcu tekstu). 

Z uwagi na niewielki zakres zmian oraz ich charakter, zmiany mpzp przedstawiono w 

tabeli na końcu niniejszego dokumentu. Pozwoli na lepsze zobrazowanie niewielkiej skali 

zmian.  

 

2 Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 

W rozdziale dokonano krótkiej charakterystyki środowiska, terenu będącego 

przedmiotem projektu zmiany mpzp, a w szczególności rozpoznaniu budowy geologicznej 

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

zasobów krajobrazowych oraz obecnego sposobu użytkowania terenów objętych 

opracowaniem zmiany mpzp. 

 

2.1 Położenie administracyjne 

Tereny będące przedmiotem opracowania administracyjnie położone są na terenie 

Miasta Myślenice, w powiecie myślenickim, województwie małopolskim.  
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Ryc. 1. Położenie administracyjne terenów opracowania 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

Położenie obszaru opracowania na tle podziału Polski (Solon i in. 2018): 

Megaregion: Region Karpacki 

Prowincja: Karpaty Zachodnie wraz z Podkarpaciem (51) 

Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Tereny nr 1, 2, 3, 6, 7: 

Makroregion: Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3) 

Mezoregion: Pogórze Wielickie (513.33) 

Tereny nr 4, 5, 8: 

Makroregion: Beskidy Zachodnie (513.4-5) 

Mezoregion: Beskid Makowski (513.48) 
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Ryc. 2. Położenie fizyczno-geograficzne analizowanych terenów 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.3 Użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego projektem zmiany mpzp 

W granicach objętych zmianą planu znajdują się obszary o powierzchni 7,54 ha 

położone w środkowej części miasta Myślenice.  

W obszarze dominują tereny zainwestowane oraz wskazane pod zabudowę w 

obowiązującym planie. 

TEREN NR 1 - 0,26 ha  

 
Ryc. 3. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 1) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 
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TEREN NR 2 – 3,53 ha  

 
Ryc. 4. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 2) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

TEREN NR 3 – 0,09 ha  

 
Ryc. 5. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 3) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 
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TEREN NR 4 – 0,35 ha  

 
Ryc. 6. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 4) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

TEREN NR 5 – 1,24 ha  

 
Ryc. 7. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 5) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice- Centrum” 

 

12 

 

 

 

TEREN NR 6 – 0,11 ha  

 
Ryc. 8. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 6) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

TEREN NR 7 – 0,21 ha  

 
Ryc. 9. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 7) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 
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TEREN NR 8 – 1,75 ha  

 
Ryc. 10. Zainwestowanie terenu opracowania (teren nr 8) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.4 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Obszar opracowania położony jest w obrębie Karpat Zewnętrznych (Fliszowych), 

zbudowanych z osadów kredowych i paleogeńskich a w mniejszym stopniu jurajskich. 

Na obszarze Karpat występują utwory fliszowe, piaszczysto-łupkowe, utworzone 

w okresie od dolnej kredy po oligocen. Utwory te, podczas ruchów górotwórczych 

w młodszym trzeciorzędzie (miocen – pliocen), zostały oderwane od podłoża i przesunięte 

ku północy. Powstały przy tym wielkie jednostki tektoniczne zwane płaszczowinami. W tej 

części Karpat budują one dwie jednostki: podśląską i nasuniętą na nią od południa 

jednostkę śląską. Stoki tej części Pogórza są okryte miąższymi pokrywami lessów, 

mułków lessopodobnych i osadów deluwialno-soliflukcyjnych. Utwory czwartorzędowe 

reprezentowane są przez osady związane ze zlodowaceniami południowo- środkowo- 

i północno- polskimi. Są to gliny zwałowe, piaski i żwiry fluwioglacjalne i aluwialne oraz 

lessy i gliny zwietrzelinowe. Utwory wypełniają obniżenia morfologiczne, paleodoliny 

i tworzą nieregularne pokrywy leżące na podłożu skał starszych. Najszersze 

rozprzestrzenienie na obszarze opracowania mają pokrywy lessowe i pyłowe 

pochodzenia eolicznego, prawdopodobnie związane z wywiewaniem frakcji pyłowej 

z szerokich den dolin w zimnych piętrach plejstocenu i osadzaniem ich na spłaszczeniach 

i stokach. Utwory holocenu to piaski, żwiry i mady rzeczne wypełniające doliny rzeczne.  

W obrębie terenów opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin. 
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2.5 Rzeźba terenu 

Obszar opracowania położony jest w większości w dolinach Raby i Bysinki. 

Zaznaczyć należy, iż w skali lokalnej rzeźba terenu jest silnie przekształcona, szczególnie 

w partiach stokowych. Obserwuje się tu podcięcia skarp, wypłaszczenia stoków. Przy 

zabudowie powstają liczne murki oporowe i wybetonowane podjazdy. 

 
Ryc. 11. Rzeźba w rejonie analizowanego obszaru 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.6 Wody podziemne i powierzchniowe 

2.6.1 Wody podziemne 

Obszar objęty dokumentem należy do hydrogeologicznego XXIII Regionu 

Karpackiego, podregionu Zewnętrzno karpackiego (XXIII1).  

Tereny leżą w obrębie czwartorzędowego poziomu wodonośnego związanego z 

doliną Raby. Warstwę wodonośną tworzą tu żwiry, piaski i otoczaki, często zaglinione, 

lokalnie przykryte utworami izolującymi o różnej miąższości. Poziom wodonośny zasilany 

jest opadami atmosferycznymi, drogą bezpośredniej infiltracji oraz w mniejszym stopniu 

przez spływ powierzchniowy ze zboczy i dopływ wód z wyżej morfologicznie położonych 

utworów fliszowych. Współczynnik filtracji sięga tu 233 m/d. Wody podziemne poziomu 

czwartorzędowego pozostają w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi, 

przy czym Raba spełnia zazwyczaj funkcję drenującą. Miąższość warstwy wodonośnej 

wynosi 3,5 m, a wydajność potencjalna studni waha się w szerokich granicach. 
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Tereny opracowania leży w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych Nr 160. 

Ocena jakości wód podziemnych wykonana w 2016 r., pozwoliła zaklasyfikować jej stan 

jako dobry. 

Analizowane tereny leżą poza zasięgiem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 443 „Raba”. Granica zbiornika przebiega w  odległości ok. 10 km na północny 

- wschód od terenów opracowania. GZWP nr 443 - Jest to zbiornik czwartorzędowy, 

o porowym charakterze ośrodka, związany z doliną rzeki. Wody podziemne 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego głównego zbiornika wód podziemnych „Raba”, 

są słabo izolowane od wpływów z powierzchni terenu. 

 
Ryc. 12. Położenie terenów opracowania w stosunku do JCWPd 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG 
 

2.6.2 Wody powierzchniowe  

Tereny leżą w zlewni Raby, będącej rzeką II rzędu, uchodzącą do Wisły. Raba 

opływa centrum miasta od strony południowej, kierując się na północny wschód, gdzie po 

kilu kilometrach wpływa do Zbiornika Dobrzyckiego. Od źródeł do Myślenic rzeka ma 

charakter typowo górski o kamienistym dnie oraz gęstej sieci dopływów o dużych 

spadkach i wąskich dolinach. Szerokość koryta Raby na wysokości Myślenic przekracza 

40 m, średni przepływ roczny dla zlewni Raby wynosi 4,26 m³/s. Koryto Raby znajduje się 

poza granicami terenów objętych zmianą mpzp. 
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W sąsiedztwie terenów 1, 3, 4, 5 przepływa potok Bysinka, który jest lewobrzeżnym 

dopływem Raby. Koryto potoku jest uregulowane i na całej długości w sąsiedztwie 

terenów opracowania jest wybetonowane bądź wyłożone kamieniem. 

W sąsiedztwie terenów 2, 6 i 7 przepływa potok San, dopływ Raby, o szerokości 

koryta nieprzekraczającej 1m, który na całym odcinku jest uregulowany. 

Cieki powierzchniowe zasilane są wodami podziemnymi i częściowo, zwłaszcza 

w terenie górskim, przez spływ powierzchniowy, szczególnie w okresach dużych opadów 

i topienia pokrywy śnieżnej. Rzeki gminy Myślenice wykazują deszczowo - śnieżno - 

gruntowy typ zasilania. Charakterystyczne są duże wahania wodostanów. Szczególnie 

groźne w skutkach są występujące gwałtowne powodzie. Wezbrane wody transportujące 

ogromne ilości rumoszu wyrządzają znaczne szkody. 

Obszary zmiany mpzp nie są objęte mapami zagrożenia powodziowego, o których 

mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.  

Obszary zmiany mpzp leżą ponadto poza granicami obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, wskazanymi w opracowaniu pn. „Studium określające granice 

obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni 

Skawy” stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej.  

Tereny opracowania leżą w obrębie dwóch zlewni Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych: 

 PLRW20001221383949 Bysinka; 

 PLRW2000142138399 Raba od Skomielnianki do Zbiornika Dobczyce.
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Tab. 1. Parametry JCWP według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016) 

 

 

L.p. Europejski kod JCWP Nazwa JCWP Typ JCWP Status 

Cel środowiskowy Aktualny 

stan JCWP 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Cel dla 

stanu/potencjału 

ekologicznego 

Cel dla stanu 

chemicznego 

1 PLRW20001221383949 Bysinka Potok fliszowy 
sztuczna część 

wód 

dobry potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 
dobry niezagrożona 

2 PLRW2000142138399 

Raba od 

Skomielnianki do 

Zbiornika 

Dobczyce 

Mała rzeka fliszowa 
sztuczna część 

wód 

dobry stan 

ekologiczny; 

możliwość migracji 

organizmów wodnych 

na  

odcinku cieku 

istotnego - Raba od 

Zbiornika Dobczyce 

do Mszanki 

dobry stan 

chemiczny 
dobry zagrożona 
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Ryc. 13. Położenie terenów zmiany mpzp w obrębie JCWP 

źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 

 

W granicach planu nie występują wody stojące. 

 

2.7 Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego 

Klimat terenów jest charakterystyczny dla obszaru Pogórza Karpackiego. Na 

podstawie zależności pomiędzy średnią roczną temperaturą a wysokością nad poziom 

morza, obszar ten został zakwalifikowany do piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego, 

w karpackiej dzielnicy klimatycznej. Średnia temperatura roczna wynosi około 8°C, co jest 

charakterystyczne dla terenów położonych do wysokości około 400 m n.p.m. Opady 

kształtują się na poziomie rocznym od 800-900 mm. Okres wegetacji trwa 220 dni, 

pokrywa śnieżna zalega 2 miesiące. Najcieplejszy miesiąc to lipiec, a najzimniejszy 

styczeń. W ciągu roku dominują wiatry południowo – zachodnie, zachodnie, jak również 

południowe często o charakterze fenowym (halne). Cisze występują z częstością 26%.  

Skuteczność przewietrzania w dolinach potoków Bysinki i San jest mocno 

ograniczona poprzez zabudowę miasta. Warunki topoklimatyczne i aerosanitarne na 

stokach i wniesieniach są korzystniejsze. 

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. 
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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. 

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. 
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Tab. 2. Klasyfikacja strefy małopolskiej w zakresie jakości powietrza 

 
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 

ludzi 
zanieczyszczenia SO2, NO2 CO C6H6, O3 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni BaP 

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 

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. 
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2.8 Gleby 

W ekosystemach lądowych, zarówno naturalnych, jak i ukształtowanych przez 

człowieka, gleba jest ogniwem łączącym podłoże geologiczne i ożywioną część 

ekosystemu. Wiele podstawowych właściwości gleba dziedziczy od skały macierzystej, 

z której się wytworzyła, ale tempo i kierunek procesów glebotwórczych, a także 

ekologiczna i użytkowa wartość gleby zależą od wielu innych, równocześnie działających 

czynników środowiskowych: klimatu, stosunków wodnych, ukształtowania terenu, 

pokrywającej roślinności oraz działalności człowieka. 

Tab. 3. Charakterystyka gleb terenów opracowania. 

NR  
TERENU 

TYP GENTYCZNY GLEBY 
(PODTYP) 

SKŁAD MECHANICZNY 
KOMPLEKS GLEBOWO-

ROLNICZY 

1 
tereny zabudowane i 

zainwestowane 
less zwykły 

tereny zabudowane i 
zainwestowane 

2 gleby bielicowe i pseudobielicowe less zwykły 
pszenny dobry śródgórski i 

podgórski 

3 
tereny zabudowane i 

zainwestowane 
less zwykły tereny zabudowane i 

zainwestowane 

4 
tereny zabudowane i 

zainwestowane 
less zwykły tereny zabudowane i 

zainwestowane 

5 
tereny zabudowane i 

zainwestowane 
less zwykły tereny zabudowane i 

zainwestowane 

6 
tereny zabudowane i 

zainwestowane 
less zwykły tereny zabudowane i 

zainwestowane 

7 
tereny zabudowane i 

zainwestowane 
less zwykły tereny zabudowane i 

zainwestowane 

8 

tereny zabudowane i 
zainwestowane 

less zwykły tereny zabudowane i 
zainwestowane 

gleby brunatne wyługowane i 
brunatne kwaśne (utwory ze skał 

osadowych o spoiwie 
węglanowym) 

glina średnia pylasta użytki zielone słabe i bardzo 
słabe 

źródło: Mapa glebowo-rolnicza skala 1:5000 

 

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 podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2008a), analizowane tereny leżą w: 

Prowincji: Karpackiej 

Dziale: Zachodniokarpackim 

Krainie: Karpat Zachodnich 

Podkrainie: Zachodniobeskidzkiej 

Okręgu: Pogórzy Wielicko-Tuchowskich 

Podokręgu: Lanckorońskim 
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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) (Matuszkiewicz 2008b). 

Współczesny stan roślinności jest zależny przede wszystkim od prowadzonej od 

wieków działalności człowieka.  

Większą część terenów opracowania stanowią tereny zainwestowane w centrum 

miasta. Skupiska zieleni występują jedynie w granicach terenu nr 2 i 8. Niewielkie tereny 

leśne pokrywają zachodnią cześć terenu nr 8. Teren otwarty, niezagospodarowany z 

zadrzewieniami, występuje w granicach terenu nr 2.  

Mimo iż tereny zmiany planu obejmują centrum miasta z zabudową wysokiej 

intensywności, to jednak obserwuje się znaczny udział zarówno zieleni niskiej jak i 

wysokiej. Ogrodowy przydomowe obfitują w roślinność ozdobną z licznymi krzewami i 

drzewami. 

Wg opracowania ekofizjohgraficznego, na terenie Miasta i Gminy występują: 

Płazy: Salamandra plamista (Salamandra salamandra), żaba zielona (Rana esculenta 

complex), żaba brunatna. 

Gady: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żywordodna (Lacerta vivipara), 

padalec zwyczajny (Auquis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija 

zygzakowata (Vipera berus). 

Ptaki: kuropatwa (Perdix perdix), bażant (Phasianus colchicus), sikory (Parus), pliszka 

górska (Motacilla cinerea), jarząbek (Tetrastes bonasia), słonka (Scolopax rusticola), 

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynychos), myszołów (Buteo buteo), pustułka (Falco 

tinnunculus) sowa uszata (Asio otus), dzięcioł (Picidae), kukułka (Cuculus canorus), jerzyk 

(Apus apus), wilga (Oriolus). 
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Na obszarze gminy nie leży żadna powierzchnia próbna Monitoringu Pospolitych Ptaków 

Lęgowych, wchodzącego w skład Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Ssaki: jeż wschodni (Erinaceus concolor), zając szarak (Lepus europaeus), dzik (Sus 

scrofa, sarna (Capreolus capreolus), jeleń szlachetnego (Cervus elaphus), lis (Vulpes 

vulpes), borsuk (Meles meles), tchórz zwyczajny (Mustela putorius), łasica łaska (Mustela 

nivalis), ryjówki (Soricidae).  

Prawdopodobnie część z wymienionych gatunków zwierząt można spotkać w 

granicach terenów zmiany mpzp. 

 

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 definicję krajobrazu, jako 

postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory 

cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności 

człowieka. Ustawa o ochronie przyrody, zmieniona powyższą ustawą, 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. Walory krajobrazowe terenu opracowania są przeciętne.  

Położenie miasta w kotlinie pomiędzy wzgórzami Beskidu Makowskiego sprawia, iż 

powiązania widokowe z otaczającym krajobrazem są niezwykle atrakcyjne. W układzie 

urbanistycznym centrum miasta, wiele ulic na kierunku płn.-płd. posiada ciągi widokowe 

skierowane na takie wzgórza jak Uklejna i Chełm, położone na południe od obszarów 

objętych zmianą mpzp.  

Powiązania widokowe terenów objętych zmianą mpzp to przede wszystkim widoki 

wnętrz urbanistycznych, placów i ulic. Główną dominantę w panoramie miasta stanowi 

wieża kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP. Innym elementem dominującym nad 

zabudową miasta Myślenice jest komin starej cegielni.  

W obrębie terenu dominuje zabudowa miejska o charakterze mieszkaniowym i 

usługowym. Walory krajobrazowe są bardzo zróżnicowane. Podnosi je zieleń urządzona, 

szczególnie wysoka oraz zadrzewienia, a także ograniczony wgląd w otaczające wzgórza 

Beskidu Wyspowego. 

Na obszarze objętym zmianą mpzp znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków oraz w rejestrze zabytków, w tym nowy obiekt Studzienka ujęcia wody przy ulicy 

Daszyńskiego. 
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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. 

Antropogeniczne źródła hałasu w otoczeniu terenów opracowania, to głównie źródła 

liniowe w postaci dróg. 

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 
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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.  

Analizowany teren nie leży w obrębie obszarów chronionych na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 
Ryc. 14. Położenie w stosunku do form ochrony przyrody  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoserwis.gdos.gov.pl 
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Korytarze ekologiczne 

Rozwój cywilizacyjny wiąże się z zajmowaniem nowych terenów, niezbędnych do 

rozbudowy sieci osadniczej, wzrostem gęstości sieci infrastruktury powierzchniowej 

i liniowej oraz presją innych form oddziaływania człowieka na środowisko. Efektem tych 

procesów jest fragmentacja krajobrazu, polegająca na ciągłym dzieleniu płatów 

przyrodniczych barierami ekologicznymi na coraz to mniejsze części. Zanik i izolacja 

obszarów siedliskowych powoduje ograniczenie dyspersji, migracji i swobodnej wymiany 

genów wielu gatunków, co stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. 

Odpowiedzią na proces fragmentacji siedlisk jest koncepcja ochrony korytarzy 

ekologicznych. Podstawowym zadaniem korytarzy jest zapewnienie ciągłości tras 

umożliwiających przemieszczanie się organizmów pomiędzy płatami siedlisk. 

W Polsce opracowane zostały jak dotąd trzy sieci ekologiczne o charakterze 

ogólnokrajowym: (1) koncepcja korytarzy ekologicznych ECONET Polska, (2) koncepcja 

korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000 oraz (3) projekt 

korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski 

i in. 2005). Teren opracowania położony jest poza projektowanymi korytarzami 

ekologicznymi. 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice- Centrum” 

 

27 

 

 

 
Ryc. 15. Położenie w stosunku do projektowanego korytarza ekologicznego 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z korytarze.pl 

 

Gleby wysokich klas bonitacyjnych 

W obrębie obszaru opracowania nie występują gleby wysokich klas bonitacyjnych. 

Tereny leśne 

W obszarze nr 8 występują grunty leśne.  

Strefy ochronne dla ujęcia wody 

Teren leży poza strefami ochronnymi ujęć wód. 

 

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 podjętymi uchwałami: 
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 nr 422/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice - Centrum”; 

zmieniona uchwałą nr 467/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 422/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – 

Centrum”; 

 nr 481/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w mieście Myślenice pn. „Myślenice - Centrum”. 

 

 Obszar nr 1 
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 Obszar nr 2 

 Obszar nr 3 
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 Obszar nr 4 

 Obszar nr 5 

 Obszar nr 6 
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 Obszar nr 7 

 Obszar nr 8 

Ryc. 16. Zakres obszaru objętego sporządzeniem mpzp 
źródło: UMiG Myślenice 

 

3.2 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie mpzp 

Głównym celem analizowanego dokumentu jest umożliwienie rozwoju 

gospodarczego gminy Myślenice w sposób uporządkowany i zgodny z uzasadnionymi 

wnioskami mieszkańców. 
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Ogólny zakres zmian w poszczególnych terenach: 

 modyfikacja zapisów w zakresie stosowania obowiązku utrzymania 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

 zmiana wskaźników w zakresie powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy 

i powierzchni biologicznie czynnej, 

 zmiana przeznaczenia terenów, przede wszystkim zwiększenie udziału 

zabudowy mieszkaniowej kosztem zabudowy usługowej. 

 

3.3 Powiązania projektu mpzp z innymi dokumentami 

W mpzp uwzględniono uwarunkowania wynikające z powiązań projektowanego 

dokumentu z innymi dokumentami, w szczególności: 

 Opracowaniem ekofizjograficznym  

Planowane przeznaczenie terenu jest zgodne z uwarunkowaniami i zasadami, 

określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym.  

 obszar opracowania nie jest zlokalizowany w obrębie żadnej z obszarowych form 

ochrony przyrody. Brak jest również obiektów objętych ochroną, 

 na przedmiotowym obszarze nie występują obszary górnicze, tereny górnicze 

oraz udokumentowane złoża surowców naturalnych, 

 obszar opracowania nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi, 

 obszar charakteryzuje się dużymi deniwelacjami, nie jest narażony na 

występowanie osuwisk. 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Myślenice 

Projektowane kierunki zagospodarowania dla obszarów objętych projektem zmiany 

planu umożliwiają dokonanie wnioskowanych zmian. 

 

4 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

Pojęcie "znacząco negatywnego oddziaływania" stanowi w prawie tzw. pojęcie 

niedookreślone, którego skonkretyzowanie powinno nastąpić w indywidualnym przypadku, 

a dokonuje się tego w oparciu o ocenę oddziaływania. O tym, czy oddziaływanie jest 

znaczące decyduje z jednej strony wrażliwość siedlisk i gatunków na działanie czynników 
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zewnętrznych, a z drugiej – cechy przedsięwzięcia i jego oddziaływań – rozmiar, czas 

trwania, natężenie, częstotliwość, odwracalność, efekt kumulacji z oddziaływaniami 

innych przedsięwzięć. W przypadku analizowanego projektu planu dokonano weryfikacji 

dostępnych materiałów pod kątem występowania siedlisk i gatunków, które winny być 

przedmiotem szczególnej troski. Zgodnie z dostępnymi danymi, na analizowanym terenie 

nie występują żadne będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, wymagające 

ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. 

Zmiany zagospodarowania dotyczą terenów zagospodarowanych w centrum miasta. 

Teren ten stanowi specyficzny system, zamieszkały przez rośliny i zwierzęta, które 

dostosowały się do warunków życia w mieście.  

Z uwagi na wszystkie te uwarunkowania, 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 projektu mpzp 

Dotychczasowy stan zagospodarowania obszaru nie zawiera obiektów ani takich 

rodzajów użytkowania, które przy niezmienionym 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. 

W obrębie analizowanego terenu występuje szereg problemów w zakresie ochrony 

środowiska, z których najważniejsze to: zanieczyszczenie powietrza i przekraczanie 

dopuszczalnych poziomów hałasu. Zjawiska te występują okresowo i nie maja charakteru 

trwałego, jednak powodują obniżenie jakości życia mieszkańców.  
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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.: 

 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). 

 

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, 
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 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. 

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. 

 

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).  

 

8 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko będące skutkiem 

realizacji ustaleń projektu mpzp 

Zwiększanie maksymalnego wskaźnika zabudowy, maksymalnej wysokości 

obiektów oraz zwiększenie udziału funkcji mieszkaniowej, jakie wprowadza analizowana 

zmiana mpzp, należy ocenić jako pozytywny kierunek. 

Działania takie, choć na niewielka skalę, mogą zmniejszyć negatywny trend, 

polegający na powstawaniu rozproszonej zabudowy w obrębie miejscowości, szczególnie 
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w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo. Pozwala to również zmniejszyć pośrednie skutki 

takiego rozpraszania zabudowy, które wiążą się z koniecznością nadmiernej rozbudowy 

infrastruktury lub efektami jej braku. 
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STAN ISTNIEJĄCY 
RYSUNEK 

OBOWIĄZUJĄCEGO 
MPZP 

PRZEZNACZENIE 
TERENU 

OKREŚLONE W 
OBOWIĄZUJĄCYM 

MPZP 

USTALENIA PROJEKTU ZMIANY MPZP 

OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO LOKALIZACJA 
ORTOFOTOMAPA 
(geoportal.gov.pl) 

OPIS TERENU 
FUNKCJA 
TERENU 

WSKAŹNI
KI 

SZCZEGÓLNE 
UWARUNKOWANIA 

 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,26 ha 
 
Teren jest w całości 

zainwestowany przez 
zabudowę o 

dominującej funkcji 
usługowej oraz 

częściowo 
mieszkaniowej.  

U - tereny zabudowy 
usługowej 

MWU  - tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej z  

usługami 
komercyjnymi 

Nie ustala się 
obowiązku 
zachowania 
minimalnej 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej  

Zabytkowy zespół 
urbanistyczny 

historycznego miasta 
Myślenice: 

1a centrum układu 
staromiejskiego 

 
Obiekty ujęte w ewidencji 

zabytków 
 

Strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej - 

zabytkowej 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 

 

Powierzchnia 
terenu ok. 3,5 ha 

 
Teren opracowania 
jest w znacznej 
części pokryty 

zadrzewieniami oraz 
roślinnością zielną. 
Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa usługowa 
oraz mieszkaniowa.  

 

U - tereny zabudowy 
usługowej 

 
MU – tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

 
KDD – tereny 

dróg publicznych 
klasy D - 

dojazdowej 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10%  

Strefa ochrony przedpola 
zabytkowych układów 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 
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Powierzchnia 
terenu ok. 0,09 ha 

 
Teren opracowania 

jest zainwestowany. 
W granicach terenu 

znajduje się 
zabudowa 

mieszkaniowa. 
Sąsiedztwo stanowią 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zabudowy usług 

oświaty. 

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MW - tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 
czynna 20%  

Strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej - 

zabytkowej 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 

 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,28 ha 

 
Teren opracowania 

jest całkowicie 
zainwestowany. 

Niemal cały teren 
stanowi zabudowa 
usługowa wraz z 

parkingiem. 
 

U - tereny zabudowy 
usługowej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

Strefa pośredniej 
ochrony 

konserwatorskiej – 
układów przestrzennych 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 

 

Powierzchnia 
terenu ok. 1,24 ha 

 

Teren opracowania 
jest 

zainwestowany. 
Jest to teren zieleni 

zabudowy 
jednorodzinnej i 

wraz z 
towarzyszącymi 

usługami 
komercyjnymi. 

 

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 
czynna 20% 

Obiekty ujęte w ewidencji
zabytków 

 
Strefa pośredniej 

ochrony 
konserwatorskiej – 

układów przestrzennych 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 
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Powierzchnia 
terenu ok. 0,11 ha 

 

Teren opracowania 
jest 

zainwestowany. 
Jest to teren 
zabudowy 
usługowej. 

 

U - tereny zabudowy 
usługowej 

MWU  - tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej z  

usługami 
komercyjnymi 

Nie ustala się 
obowiązku 
zachowania 
minimalnej 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej  

Strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej - 

zabytkowej 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 

 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,21 ha 

 

Teren opracowania 
jest 

zainwestowany. 
Jest to teren zieleni 

zabudowy 
jednorodzinnej. 

 

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 
czynna 20% 

Obiekty ujęte w ewidencji 
zabytków 

 
Strefa pośredniej 

ochrony 
konserwatorskiej – 

układów przestrzennych 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 

 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,26 ha 

 

Teren opracowania 
jest częściowo 
zainwestowany 

poprzez zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinną i 

lokalnie 
wielorodzinną 

Częściowo 
obejmuje on teren 
zieleni naturalnej.  

ZL – tereny lasu 
ZR – tereny zieleni 

naturalnej 
ZP – tereny zieleni 

urządzonej 
MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MW - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

U - tereny zabudowy 
usługowej 

ZL – tereny lasu 
ZP – tereny 

zieleni 
urządzonej 
MN – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
MW - tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

U - tereny 
zabudowy 
usługowej 

Minimalna 
powierzchnia 
biologicznie 

czynna: 
U - 30% 

MN – 20% 
MW – 25% 

Strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej – 

zabytkowej 
 

Strefa pośredniej 
ochrony 

konserwatorskiej – 
układów przestrzennych 

 
Obiekty ujęte w rejestrze 
oraz ewidencji zabytków 

 
Pozostałości 

wcześniejszych układów 
przestrzennych 

Zabytkowego Układu 
Urbanistycznego 

Historycznego Miasta 
Myślenice 

 
Strefa nalotów lądowiska 

śmigłowców LPR 

Brak prognozowanego istotnego 
wpływu na środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej zmiany. 
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8.1 Powierzchnia ziemi i gleby 

Realizacja nowej zabudowy może spowodować likwidację pokrywy glebowej, 

w wyniku prowadzonych prac ziemnych, naruszenie struktury gruntu oraz zmieszanie 

gruntów rodzimych i antropogenicznych.  

W trakcie budowy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów 

substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z pojazdów mechanicznych, 

magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych do bieżącej 

eksploatacji i konserwacji sprzętu. 

W wyniku rozwoju zabudowy zwiększy się ilość wytwarzanych odpadów. Odpady 

muszą być magazynowane w wydzielonym miejscu a następnie przekazywane firmom 

posiadającym odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwienie 

odpadów. 

Gospodarowanie odpadami w gminie Myślenice odbywa się aktualnie zgodnie 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego. Uchwała nr 

XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 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, określa 

Region małopolski gospodarowania odpadami. W skład Regionu Małopolskiego wchodzą 

wszystkie powiaty oraz gminy województwa małopolskiego oraz dodatkowo 

z województwa śląskiego powiat miasto Jaworzno, gmina Miedźna (powiat pszczyński), 

Wilamowice (powiat bielski).  

Na terenie gminy Myślenice obowiązuje również Uchwała Nr 343/XL/2017 Rady 

Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice. 

Dla ochrony przed degradacją gleby, przed przystąpieniem do prac ziemnych 

koniecznym jest zebranie wierzchniej warstwy gleby i zabezpieczenie jej poprzez 

spryzmowanie, a przy zagospodarowaniu terenu wykorzystanie jej m.in. przy 

kształtowaniu terenów zielonych. 

 

8.2 Jakość powietrza atmosferycznego i warunki klimatyczne 

W wyniku realizacji ustaleń i przeznaczenia terenów określonego w projekcie mpzp 

przewiduje się niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń. Potencjalne nowe instalacje 

grzewcze w terenach zabudowy oraz nieco wzmożony ruch pojazdów, będą źródłem 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Oddziaływanie skutków realizacji projektu mpzp na powietrze atmosferyczne, 

w perspektywie krótko- i średnioterminowej, wiązało się będzie z pracą maszyn 
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budowlanych oraz transportem materiałów na place budowy. Będzie to jednak 

oddziaływanie chwilowe, trwające tylko przez okres realizacji inwestycji. Ilość 

zanieczyszczeń wytwarzanych przez maszyny budowlane będzie wielokrotnie niższa od 

występującego w tych terenach tła, spowodowanego normalnym ruchem komunikacyjnym 

i spalaniem paliw w instalacjach ogrzewania. 

W perspektywie długoterminowej w wyniku funkcjonowania nowo zrealizowanych 

obiektów, może nastąpić nieznaczne pogorszenie warunków aerosanitranych, zależne od 

rodzaju instalacji, natężenia ruchu samochodowego związanego z funkcjonowaniem 

obiektów, rodzaju zastosowanych systemów ogrzewania budynków, a także zmiany 

warunków przewietrzania terenu w wyniku jego zabudowy obiektami kubaturowymi. Skala 

i rodzaj oddziaływania zależne będą od rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych. 

W gminie Myślenice realizowanych jest szereg inicjatyw, które mają na celu 

zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. W ich ramach realizowane są działania takie jak: 

 modernizacja lokalnych kotłowni oraz prowadzenie działań termomodernizacyjnych 

w obiektach użyteczności publicznej zarządzanych przez władze gminy,  

 modernizacja lokalnych źródeł ciepła  

 wymiana niskosprawnych kotłów na nowe kotły na biomasę lub na kotły gazowe, 

kotły olejowe albo kotły węglowe - retortowe o wysokiej sprawności,  

 zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy 

np. montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp 

ciepła,  

 wspomaganie wprowadzania nowych technologii, modernizacji lub nowych 

inwestycji prowadzonych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy poprzez 

usuwanie barier administracyjnych, pomoc w uzyskaniu środków finansowych, 

uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,  

 zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia ulic,  

 działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne) w zakresie 

podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym promocja 

wykorzystywania OZE,  

 uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez 

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych.  

Wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie generalnie nie będzie miało 

jednak istotnego znaczenia dla warunków klimatycznych terenów objętych projektem 

i obszarów sąsiednich.  
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8.3 Wody podziemne i powierzchniowe 

Wody powierzchniowe oraz podziemne są elementem środowiska bardzo 

narażonym na zanieczyszczenie. Oddziaływanie na hydrosferę dopuszczonych 

w projekcie planu sposobów zagospodarowania terenu, będzie bardzo ograniczone. Skala 

inwestycji, które mogą zostać zrealizowane w wyniku wprowadzonych zmian jest 

relatywnie niewielka. Położenie w obrębie zabudowy śródmiejskiej zabezpiecza 

zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków w ramach miejskiej infrastruktury. 

Wody podziemne mogą być narażone na zanieczyszczenia substancjami 

ropopochodnymi oraz smarami, wyciekającymi z pojazdów obsługujących tereny realizacji 

inwestycji, zwłaszcza przy prowadzeniu różnego rodzaju wykopów i prac. Substancje te 

powodują powstanie zawiesiny, która znacznie pogarsza warunki tlenowe oraz 

właściwości fizyko – chemiczne wody. Zagrożenie to ma charakter lokalny i czasowy. 

Ryzyko takie można zmniejszyć, zachowując odpowiednie środki ostrożności m.in. 

wykorzystując sprawny sprzęt budowlany oraz zapewniając postój sprzętu na 

wydzielonych miejscach utwardzonych. Również fundamentowanie obiektów powyżej 

poziomu wód gruntowych, pozwoli uniknąć zanieczyszczenia tych wód. 

Głównym czynnikiem wpływającym na kształtowanie ilości i jakości wód 

podziemnych jest realizacja obiektów, placów, dróg, parkingów itp. na terenach 

dotychczas niezainwestowanych. W wyniku ich realizacji nastąpi ograniczenie 

i uszczelnienie części powierzchni, antropogenicznymi i nieprzepuszczalnymi materiałami. 

Nawierzchnie nieprzepuszczalne powodują zmianę warunków infiltracji wód 

opadowych i roztopowych, zasilających wody podziemne. Wzrost nawierzchni 

utwardzonych nasili spływ powierzchniowy i ilość spłukiwanych substancji, migrujących 

z wodami opadowymi, mogących stanowić źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. 

Zmywane zanieczyszczenia mogą infiltrować w głąb ziemi, stając się źródłem 

zanieczyszczenia wód podziemnych. W analizowanych przypadkach ryzyko takie jest 

znikome. Charakter wprowadzanych zmian oraz obecne uwarunkowania, wykluczają 

praktycznie powstanie dużych powierzchni o nawierzchni nieprzepuszczalnej.  

Realizacja inwestycji w obszarze planu spowoduje wzrost ilości ścieków bytowych.  

Nie przewiduje się by gospodarka wodno - ściekowa w warunkach pełnej realizacji 

ustaleń projektu planu, spowodowała negatywne oddziaływanie na stan ilościowy oraz 

jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Właściwe funkcjonowanie wszystkich 

elementów systemu unieszkodliwiania ścieków i wód opadowych, zminimalizuje 

możliwość powstawania zagrożeń dla wód. 
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Analizowany projekt dokumentu nie wprowadza takich zapisów, które mogłyby 

skutkować nieosiągnięciem celów środowiskowych JCWP oraz negatywnym wpływem na 

jakość wód JCWPd. 

 

8.4 Zasoby przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej 

Na analizowanych terenach nie zidentyfikowano żadnych typowych i cennych 

zbiorowisk roślinnych, których obecność uzasadniałaby odstąpienie od analizowanej 

zmiany planu. Jednocześnie analizowana zmiana wprowadza tylko nieznaczne 

modyfikacje do aktualnie obowiązującego planu. Nawet tam gdzie jeszcze nie istnieje 

zabudowa, obowiązujący plan ją dopuszcza a analizowana zmiana wprowadza tylko 

modyfikacje zapisów w zakresie wskaźników zabudowy. Podobnie wśród zwierząt brak 

jest gatunków o wąskiej tolerancji ekologicznej. Nie stwierdzono występowania 

chronionych gatunków roślin oraz grzybów. Oprócz chronionych gatunków ptaków, które 

są organizmami wysoce mobilnymi, nie zidentyfikowano na analizowanych terenach 

innych chronionych gatunków zwierząt, które byłyby zagrożone w wyniku realizacji ustaleń 

analizowanej zmiany planu.  

Z uwagi na niskie walory przyrodnicze, nie przewiduje się istotnego wpływu realizacji 

ustaleń zmiany studium na zasoby przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej, 

zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej. 

 

8.5 Krajobraz 

Można założyć, że proponowane zmiany przeznaczenia terenu wpłyną pozytywnie 

na walory krajobrazowe. Położenie terenów w obrębie zwartej zabudowy, o różnym 

stopniu wartości historycznej i architektonicznej powoduje, że przebudowa lub remont 

niektórych obiektów wraz ze zmianą ich charakteru, wpłynąć mogłyby korzystnie na 

walory krajobrazowe miasta. W niektórych przypadkach, jak np. obszar nr 3, w wydanej 

uprzednio decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdzono: iż 

określono „zasady zagospodarowania i zabudowy działki objętej wnioskiem, które 

wyeliminują istniejący dysonans urbanistyczny, jakim jest budynek mieszkalny w 

zabudowie jednorodzinnej znajdujący się na działce i określi wskaźnik jej zabudowy, który 

kształtuje w obszarze analizowanym zabudowę wielorodzinną. Tylko takie 

uszczegółowienie jest gwarantem, że kształtowana nowa zabudowa zachowa ład 

przestrzenny”.  
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8.6 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Realizacja inwestycji musi uwzględniać zasady dotyczące ochrony środowiska 

przed hałasem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu zmiany mpzp może mieć negatywny 

wpływ na klimat akustyczny zależny od rodzaju prowadzonej działalności. Dopuszczenie 

zabudowy usługowej może mieć pewien, niewielki wpływ na wzrost poziomu hałasu. 

Wziąwszy pod uwagę istniejące tło, nie będzie to zmiana zauważalna. Można założyć, że 

głównymi źródłami hałasu w obrębie obszarów będą środki transportu. 

Analizowany projekt mpzp nie zawiera zapisów, które mogłyby spowodować istotny 

wzrost poziomu promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu. 

 

8.7 Zdrowie i warunki życia ludzi 

Zmiana zakresu dopuszczalnego zagospodarowania, którą wprowadza analizowany 

projekt, nie spowoduje ograniczeń w dostępie do infrastruktury oraz usług publicznych.  

Z uwagi na brak istotnych oddziaływań, jakie mogą być skutkiem realizacji 

analizowanego projektu, brak jest również podstaw do prognozowania negatywnego 

oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi, o ile zostaną zachowane zapisy 

analizowanego projektu oraz obowiązujące przepisy prawa. 

 

8.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze objętym projektem zmiany 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”.  

Ustalenia analizowanego projektu nie wprowadzają możliwości realizacji tego typu 

obiektów. 

 

8.9 Zabytki i dobra materialne 

Centrum miasta objęte strefami ochrony konserwatorskiej oraz z licznym udziałem 

zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków, wpływa na możliwości 

kształtowania potencjalnej zabudowy. 

Ustalenia projektu mpzp nie stwarzają możliwości negatywnego oddziaływania na 

dobra materialne oraz zabytki. Nie pozbawią one również właścicieli gruntów sąsiednich 

dostępu do: drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej, energii cieplnej, środków łączności, światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, obiektów usługowych.  
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8.10 Oddziaływania transgraniczne 

Położenie obszaru objętego projektem mpzp a przede wszystkim charakter 

projektowanego zainwestowania, wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

 

9 Propozycje innych niż w projekcie zmiany mpzp rozwiązań alternatywnych a 

także zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne 

oddziaływania na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany mpzp sporządzana była 

równocześnie z opracowaniem dokumentu planistycznego, co pozwoliło na przyjęcie 

rozwiązań przestrzennych, które umożliwiły uniknięcie potencjalnych znaczących kolizji 

i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru pożądanych i jednocześnie 

możliwie optymalnych kierunków działań. 

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, jakie mogą być 

skutkiem realizacji ustaleń analizowanego projektu, sugeruje się następujące 

rozwiązania: 

 stosowanie, podczas prowadzenia robót, możliwych dostępnych środków do 

ograniczania uciążliwości dla sąsiednich terenów, szczególnie wobec położenia 

w ścisłym centrum miasta, 

 segregowanie odpadów powstających w wyniku realizacji przedsięwzięcia, ich 

gromadzenie w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywne wywożenie 

z placu budowy. 

 

10 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu zmiany mpzp oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Monitoring skutków realizacji ustaleń zmiany 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. 

Wpływ skutków realizacji ustaleń zmiany mpzp na środowisko, analizowany będzie 

ponadto w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z uwzględnieniem ograniczeń, 

wynikających z poziomu jego szczegółowości. 
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Zakres możliwego dodatkowo do realizacji monitoringu, może zostać wskazany 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej w ramach postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko konkretnej inwestycji. Na etapie projektu 

zmiany planu możliwe jest jedynie wykazanie, że dostępne obecnie rozwiązania 

techniczne i technologiczne umożliwiają realizację ustaleń analizowanego projektu bez 

powodowania istotnego negatywnego wpływu na środowisko.  
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11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, są ustalenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp), zgodnie z podjętymi 

uchwałami: 

 nr 422/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice - Centrum”; 

zmieniona uchwałą nr 467/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 422/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – 

Centrum”; 

 nr 481/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w mieście Myślenice pn. „Myślenice - Centrum”. 

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 

oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Organ administracji opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, której 

częścią jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt mpzp wraz 

z prognozą przedkładany jest instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania 

i uzgodnienia projektu dokumentu. Projekt mpzp wraz z prognozą jest również 

przedmiotem społecznej oceny i zapewniona jest możliwość wnoszenia uwag i wniosków. 

Prognoza nie stanowi załącznika do uchwały w sprawie mpzp, a także nie jest jej 

integralną częścią. Nie ma też charakteru normatywnego. Jest dokumentem 

informacyjnym, który ma na celu możliwie dokładne określenie skutków środowiskowych 

wywołanych realizacją ustaleń projektowanego mpzp.  

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.411.3.44.2018.MZi z dnia 22.06.2018 r. 
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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach – pismo 

znak: PSE.NZ-420/62/18 z dnia 07.06.2018 r. 

Prognoza obejmuje ocenę najbardziej prawdopodobnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska, jakie mogą być skutkiem dyspozycji 

przestrzennych, zawartych w ustaleniach analizowanego projektu zmiany mpzp. Celem 

prognozy jest również pełna informacja dla podmiotów zmiany mpzp, tj. wnioskodawców, 

społeczności lokalnej i samorządów o skutkach przyjętej polityki przestrzennej dla 

środowiska przyrodniczego. 

Prognoza opracowywana była równocześnie z projektem zmiany mpzp w celu próby 

wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji 

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

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Tereny będące przedmiotem opracowania administracyjnie położone są na terenie 

Miasta Myślenice, w powiecie myślenickim, województwie małopolskim. 

W granicach objętych zmianą planu znajdują się obszary o powierzchni 7,54 ha 

położone w środkowej części miasta Myślenice.  

W obszarze dominują zainwestowane tereny oraz wskazane pod zabudowę w 

obowiązującym planie. 

W obrębie analizowanego terenu nie zidentyfikowano szczególnie cennych 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochrona gatunkową. Najbardziej mobilne 

gatunki zwierząt, takie jak ptaki, występują na tym terenie, ale są to gatunki dość pospolite 

i brak jest podstaw do prognozowania negatywnego wpływu na ich populacje w wyniku 

realizacji ustaleń przedmiotowego projektu zmiany mpzp. Tereny te nie leżą również 

w obrębie żadnych z obszarowych form ochrony przyrody i planowanych korytarzy 

ekologicznych o przebiegu krajowym i regionalnym.  

Prawie każda ingerencja człowieka w środowisko, powodująca jego przekształcenie 

oraz powstanie nowych obiektów, związana jest z negatywnym oddziaływaniem na 

poszczególne komponenty przyrody nieożywionej i ożywionej.  

W analizowanym przypadku mamy jednakże do czynienia z sytuacją, gdzie w 

aktualnie obowiązującym planie przeznaczono tereny pod zabudowę a zmiana 

wprowadza niewielkie modyfikacje tegoż planu. Modyfikacje te w dużej mierze można 

uznać za korzystne, jak chociażby zwiększenie udziału zabudowy mieszkaniowej kosztem 

usługowej oraz zagęszczanie zabudowy w centrum miasta, co globalnie wpływa 

korzystnie na przekształcenia struktury miasta i zmniejsza obciążenie środowiska w 

wyniku nadmiernego rozrostu stref podmiejskich. 
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Reasumując należy stwierdzić, że jest możliwa realizacja ustaleń analizowanego 

dokumentu w formie przedstawionej w analizowanym projekcie, w tym również na 

najbliżej położone obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, bez 

powodowania znaczącego oddziaływania na środowisko, pod warunkiem przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa i zastosowania najlepszych dostępnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych. 
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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. 799 

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1614 z późn. 
zm.). 

3. Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (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 2018 r. poz. 1945 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 2018 r. poz. 2081 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 2018 r., poz. 1202 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). 
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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). 

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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NR 
TERENU 

OPIS TERENU OBOWIĄZUJACY MPZP PROJEKT ZMIANY MPZP 

PRZEZNACZENIE 
TERENU 

OKREŚLONE W 
OBOWIĄZUJĄCYM 

MPZP 

PRZEZNACZENIE 
TERENU W 
PROJEKCIE 

ZMIANY MPZP 

OCENA WPŁYWU 
NA ŚRODOWISKO 

1 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,26 ha 

 

Teren jest w całości 
zainwestowany 

przez zabudowę o 
dominującej funkcji 

usługowej oraz 
częściowo 

mieszkaniowej. 

 

  

U - tereny zabudowy 
usługowej 

MWU - tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej z  

usługami 
komercyjnymi 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji analizowanej 

zmiany. 
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2 

Powierzchnia 
terenu ok. 3,5 ha 

 

Teren opracowania 
jest w znacznej 
części pokryty 

zadrzewieniami 
oraz roślinnością 

zielną. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa 

usługowa oraz 
mieszkaniowa.  

  

U - tereny zabudowy 
usługowej 

 
MU – tereny zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

 
KDD – tereny dróg 

publicznych klasy D - 
dojazdowej 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji 

analizowanej zmiany. 

3 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,09 ha 

 

Teren opracowania 
jest zainwestowany. 
W granicach terenu 

znajduje się 
zabudowa 

mieszkaniowa. 
Sąsiedztwo stanowią 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zabudowy usług 

oświaty. 

  

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MW - tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji 

analizowanej zmiany. 
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4 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,28 ha 

 

Teren opracowania 
jest całkowicie 

zainwestowany. 
Niemal cały teren 
stanowi zabudowa 
usługowa wraz z 

parkingiem. 

  

U - tereny zabudowy 
usługowej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji 

analizowanej zmiany. 

5 

Powierzchnia 
terenu ok. 1,24 ha 

 

Teren opracowania 
jest 

zainwestowany. 
Jest to teren zieleni 

zabudowy 
jednorodzinnej i 

wraz z 
towarzyszącymi 

usługami 
komercyjnymi. 

  

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji 

analizowanej zmiany. 
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6 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,11 ha 

 

Teren opracowania 
jest zainwestowany. 

Jest to teren 
zabudowy usługowej. 

  

U - tereny zabudowy 
usługowej 

MWU - tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej z  

usługami komercyjnymi 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji 

analizowanej zmiany. 

7 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,21 ha 

 

Teren opracowania 
jest 

zainwestowany. 
Jest to teren zieleni 

zabudowy 
jednorodzinnej. 

  

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MU – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji 

analizowanej zmiany. 
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8 

Powierzchnia 
terenu ok. 0,26 ha 

 

Teren opracowania 
jest częściowo 
zainwestowany 

poprzez zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinną i 

lokalnie 
wielorodzinną.  

Częściowo 
obejmuje on teren 
zieleni naturalnej. 

  

ZL – tereny lasu 
ZR – tereny zieleni 

naturalnej 
ZP – tereny zieleni 

urządzonej 
MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MW - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

U - tereny zabudowy 
usługowej 

ZL – tereny lasu 
ZP – tereny zieleni 

urządzonej 
MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MW - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

U - tereny zabudowy 
usługowej 

Brak 
prognozowanego 

istotnego 
wpływu na 

środowisko w wyniku 
realizacji 

analizowanej zmiany. 

 


