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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 298/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 kwietnia 2017r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście-Bukówka”. 

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 
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szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – pismo znak:  

OO-411.3.68.2017.JM z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 10 lipca 2017 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach – pismo 

znak: PSE.NZ-420/72/17 z dnia 11 lipca 2017 r. (data wpływu 17 lipca 2017 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 zagrożenia 

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 została sporządzona 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.  
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Oceny i analizy uwarunkowane były jakością i skalą materiałów źródłowych oraz 

danymi udostępnianymi przez stosowne instytucje.  

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 

Teren objęty opracowaniem to teren o powierzchni 91,09 ha w północnej części 

miasta Myślenice (woj. małopolskie), przy drodze krajowej nr 7 (droga S7) (przy tzw. 

„Zakopiance”).Obszar ograniczony jest: 

 ul. 3-Maja, 

 ul. Kniaziewicza, 

 ul. Dąbrowskiego, 

 granicą działek prywatnych i częściowo linią pasa drogowego projektowanego łącznika 

wschodniego „Obejścia zachodniego”, 

 drogą krajową nr 7 „Zakopianką”, 

 granicą miasta z wsią Jawornik. 
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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): 

Megaregion: Region Karpacki 

Prowincja: Karpaty Zachodnie wraz z Podkarpaciem (51) 

Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Makroregion: Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3) 

Mezoregion: Pogórze Wiśnickie (513.34) 

Mezoregion: Pogórze Wielickie (513.33) 
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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 

W obszarze dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi oraz 

niezabudowane tereny zielone (łąki, pola, zadrzewienia). w części północnej obszar 

obejmuje fragment kompleksu leśnego. 
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Ryc. 3. Inwentaryzacja urbanistyczna (sporządzone na podstawie ortofotomapy oraz mapy 

ewidencyjnej) 
źródło: GO GA Projekt 
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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 w linii prostej 50-55 km, przy szerokości 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. 

Pogórze Wiśnickie rozciąga się od doliny Raby po dolinę Dunajca. Garby Pogórza 

Wiśnickiego osiągają wysokości 320-450 m, ale miejscami przekraczają 500 m. Pogórze 

charakteryzują szerokie, wydłużone równoleżnikowo garby. Spłaszczenia 

wierzchowinowe o wysokości bezwzględnej 340-360 m, maja szerokość 50-100 m oraz 

spadki 0-3%. Górne partie stoków mają łagodne nachylenia nie przekraczające 10%, 

natomiast dolne 12-15%. 

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.  

W północnej części opracowania w terenie leśnym występuje osuwisko nieaktywne 

nr 9726 (wg map SOPO). 

W obrębie obszaru opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

 

2.5 Rzeźba terenu 

Obszar opracowania charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu. w części 

północnej znajduje się wzgórze Bukówka (373 m n.p.m.), stanowiące przedłużenie Pasma 

Barnasiówka w kierunku wschodnim. Jego północne i zachodnie stoki trawersuje 

Zakopianka. Nazwa nawiązuje do rosnącego tu zagajnika bukowego. w części 

południowej obszar opracowania opada do doliny potoku Bysinka.  
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Ryc. 4. Rzeźba terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.6 Wody podziemne i powierzchniowe 

2.6.1 Wody podziemne 

Obszar objęty opracowaniem należy do hydrogeologicznego XXIII Regionu 

Karpackiego, podregionu Zewnętrzno karpackiego (XXIII1).  

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 pokrywy czwartorzędowe, 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 

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

wśród których wyróżniają się piaskowce istebniańskie i ciężkowickie, ze względu na ich 

szerokie rozprzestrzenienie i często dużą porowatość oraz przepuszczalność. 

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 
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ulegają stałemu pogarszaniu, przejawiającemu się w pogłębianiu niżówek i zmniejszaniu 

przepływów minimalnych, co może doprowadzić do zubożenia zasobów wód 

podziemnych. Wody podziemne są zasilane głownie 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 głownie 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. 

Analizowany teren leży poza zasięgiem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 443 „Dolina rzeki Raby”. Granica zbiornika przebiega w niedalekiej odległości 

ok. 11 km na wschód od wschodniej granicy 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 „Dolina rzeki Raby”, są słabo izolowane od wpływów z powierzchni terenu. 

Obszar opracowania leży w obrębie dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych. 

Północna cześć leży w obrębie JCWPd: Nr 160, południowa w obrębie JCWPd: Nr 161. 

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. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony wód i zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne, Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem Nr 34/06 z dnia 7 czerwca 

2006 r., wyznaczył granice aglomeracji Myślenice. Obejmuje ona tereny zwartej zabudowy 

o równoważnej liczbie mieszkańców 65000. w ramach dużego projektu finansowanego 

z POIiS „Czysta woda dla Krakowa”, osiągnięto stopień skanalizowania gminy na poziomie 

98,5 % w stosunku do 56 % w 2009 r. Teren opracowania częściowo położony jest 

w granicach aglomeracji Myślenice. 
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Ryc. 5. Aglomeracja Myślenice i JCWPd 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rozporządzenia nr 34/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 
2006 r. 

 

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). 
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Wody powierzchniowe obszaru opracowania należą do dorzecza górnej Wisły 

i obejmują zlewnie jej prawostronnych dopływów: Skawinki i Raby, rozdzielonych działami 

II-ego rzędu. 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.  

 
Ryc. 6. Cieki powierzchniowe zlewnie 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RZGW 

Obszar opracowania leży w obrębie następujących zlewni Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych:  

PLRW20001221356699 Skawinka do Głogoczówki (naturalna część wód, stan zły, 

zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych). 

PLRW2000142138399 Raba od Skomielnianki do Zbiornika Dobczyce (sztuczna 

część wód, stan dobry, zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych) 

PLRW20001221383949 Bysinka (sztuczna część wód, stan dobry, niezagrożone 

osiągnięcie celów środowiskowych).  

 

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 
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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;  

− 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). 
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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. Obszar opracowania należy do strefy „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, pyłu 

zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu 

w pyle PM10. w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, 

tlenki azotu NOX i ozon 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 
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: Ocena jakości powietrza 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 
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ozonu. Źródłem tego przekroczenia są warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu 

się ozonu. 

Głównym zagrożeniem jakości powietrza w obrębie miasta jest tzw. niska emisja 

powierzchniowa z taki 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 

na terenie miasta 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. Emitowane są także pyły na skutek ścierania się opon, hamulców 

i nawierzchni drogowej, które zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu itp. Na obszarze 

miasta największe zanieczyszczenia komunikacyjne występują na terenach 

przylegających do głównych arterii komunikacyjnych.  

 

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 przeważają gleby bielicowe i pseudobielicowe 

stanowiące kompleks pszenny dobry śródgórski i podgórski (10). w części południowej 

wzdłuż dolinki potoku Bysinka zajmują mady pod kompleksami trwałych użytków 
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zielonych średnich (2z). w części północnej niewielkim fragmentem występują gleby 

brunatne wyługowane i brunatne kwaśne (utwory ze skał osadowych o spoiwie 

węglanowym) stanowiące kompleks zbożowo górski (11).  

W obrębie obszaru opracowania występują gleby wysokich klas bonitacyjnych (klasy 

III) podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, 

zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom 

w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, rekultywacji 

i zagospodarowaniu gruntów na cele nierolnicze, zachowaniu torfowisk i oczek wodnych 

jako naturalnych zbiorników wodnych, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi. 

W związku z położeniem gruntów rolnych wysokich klas w granicach 

administracyjnych miasta nie wymagają one uzyskania zgody ministra właściwego ds. 

rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Zmiana 

przeznaczenia takich gruntów może odbyć się w decyzji o warunkach zabudowy. 

 

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 

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.  
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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 w równym niemal stopniu od czynników 

ekologicznych jak i od prowadzonej od wieków działalności człowieka. Naturalne 

zbiorowiska leśne zostały znacznie przekształcone. Wciąż są one jednakże 

najcenniejszymi ekosystemami na obszarze gminy. 

W północnej części analizowanego terenu znajduje się obszar leśny, w którym 

dominującym gatunkiem drzewostanu jest sosna, przy mniejszym udziale gatunków 

liściastych. Jest to las typu górskiego, z panującymi gatunkami w drzewostanie: sosną, 

jodłą, świerkiem, bukiem, modrzewiem i dębem. w runie leśnym występuje: orlica 

pospolita (Pteridium aquilinum), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), malina kamionka 

(Rubus saxatilis), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Część środkowa terenu obejmuje 

użytki rolne, głównie łąki i pastwiska. Do najczęściej spotykanych roślin zaliczyć można 

takie gatunki jak: jaskier polny (Ranunculus arvensis), mlecz polny (Sonchus arvensis), 

babka zwyczajna (Plantago major), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), mietlica 

pospolita (Agrostis capillaris), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), wrotycz pospolity 

(Tanacetum vulgare), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). w części południowej przeważa 

roślinność ruderalna związana z terenami zabudowanymi. Występują tam między innymi 

klomby i zieleńce, które uzupełniane są o wysokie drzewa oraz krzewy ozdobne. Fauna 

na omawianym terenie jest dość typowa dla całego obszaru Beskidów Zachodnich 

(Laskosz 2009). 

 

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.  
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Obszar objęty planem charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu 

i nieznacznym stopniem zainwestowania w części północnej i środkowej oraz gęstą 

zabudową w części południowej.  

Na obszarze objętym planem znajduje się 10 obiektów ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków (GEZ). 

Tab. 2. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

 

W obrębie analizowanego obszaru nie znajdują się żadne obiekty wpisane do 

rejestru zabytków ani żadne zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. 

W lesie w północnej części obszaru objętego planem znajduje się cmentarz 

choleryczny, pochodzący z XIX wieku (niewielki cmentarz dla ofiar epidemii). Zachowało 

się kilka porośniętych mchem nagrobków.  

 

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: utrzymanie poziomu hałasu poniżej 

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

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

lub przenikaniu do środowiska”. 

Należy pamiętać, iż prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako jedno 

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

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

bagatelizowany, a jednocześnie badania naukowe wykazują, że dla przeciętnego 

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

Analizowany teren w części środkowej jest terenem rolnym i nieklasyfikowanym 

akustycznie według wyżej wymienionego Rozporządzenia. Natomiast w części 

południowej i północnej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Są 

to tereny chronione akustycznie. Dla tych terenów przeprowadza się klasyfikację według 

załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia. Poziom hałasu w obszarze 

opracowania determinowany jest głównie przez ruch komunikacyjny odbywający się 

istniejącymi drogami głównie droga krajowa nr 7 „Zakopianka”  oraz ulicami lokalnymi. 

Droga nr 7 odznacza się bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego czego 

skutkiem jest zwiększony poziom hałasu komunikacyjnego wzdłuż tej trasy. Jednakże 

natężenie tego hałasu zależne jest od pory doby i znacząco zmniejsza się w godzinach 

nocnych. 

Na terenie opracowania brak jest obiektów przemysłowych emitujących hałas 

w stopniu stanowiącym istotne zagrożenie dla środowiska.  

W województwie małopolskich obowiązuje Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą Nr XXXIV/494/09 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z późniejszymi 

zmianami. 

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, 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. 
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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 środowisko 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.  

Natura 2000 

Najbliższymi obszarami chronionymi należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej 

NATURA 2000 są: 

 Raba z Mszanką (PLH120093) -  położony w odległości ok. 5,5 km w kierunku 

południowo-wschodnim, 

 Cedron (PLH120060) - położony w odległości ok. 11 km w kierunku północno-

zachodnim. 



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

pn. „Śródmieście - Bukówka” 
 

 

24 

Pomnik Przyrody 

W południowej części opracowania występuje pomnik przyrody: - nr rejestracyjny 

CRFOP PL.ZIPOP.1393.PP.1209033.1243. Pomnik przyrody ustanowiony został Decyzją 

RL.VI 23/36/53 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 06.07.1953 

r. w sprawie uznania za pomnik przyrody oraz następnie ujęty w Rozporządzeniu Nr 3 

Wojewody Krakowskiego z dnia 30.01.1997 r. w sprawie pomników przyrody na terenie 

województwa krakowskiego (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Krakowskiego Nr 5, poz. 13 z dnia 06.02.1997 r.). 

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. 
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Ryc. 7. Położenie w stosunku do form ochrony przyrody i projektowanego korytarza ekologicznego 

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

 

Gleby wysokich klas bonitacyjnych 

W obrębie obszaru opracowania występują gleby wysokich klas bonitacyjnych (klasy 

III) podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, 

zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom 

w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, rekultywacji 

i zagospodarowaniu gruntów na cele nierolnicze, zachowaniu torfowisk i oczek wodnych 

jako naturalnych zbiorników wodnych, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi. 

W związku z położeniem gruntów rolnych wysokich klas w granicach 

administracyjnych miasta nie wymagają one uzyskania zgody ministra właściwego ds. 

rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Zmiana 

przeznaczenia takich gruntów może odbyć się w decyzji o warunkach zabudowy. 

Strefy ochronne dla ujęcia wody 

Położona poza obszarem opracowania rzeka Skawinka stanowi źródło zaopatrzenia 

w wodę pitną dla Miasta i Gminy Skawina. Rozporządzeniem Nr 2/2011 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie 

ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki 

Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
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w Krakowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego 

strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki 

w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski. w ramach tej strefy zostały 

wyznaczone teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej. Na obszarze 

strefy ochronnej wprowadzono szereg zakazów i nakazów w zakresie użytkowania 

gruntów i korzystania z wody.  

Dla terenu ochrony pośredniej zabrania się:  

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi 

i roztopowymi, o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne; oraz poza 

oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych 

i przemysłowych; 

2) rolniczego wykorzystania ścieków;  

3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;  

4) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów 

ropopochodnych (z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;  

5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;  

6) budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

oraz parkingów, bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji 

deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń 

zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód lub do ziemi, do 

poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;  

7) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte 

obiegi wody;  

8) rozbudowy cmentarza w Radziszowie w kierunku wschodnim w stronę rzeki Skawinki;  

9) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości 

mniejszej niż 150 m od studzien, źródeł i strumieni;  

10) realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez 

przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, lub w przypadku braku takiej kanalizacji, bez 

wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków;  

11) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę 

i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej;  

12) stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem środków dopuszczonych do 

stosowania w strefach ochronnych ujęć wody, określonych w rejestrze środków 
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ochrony roślin prowadzonym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. 

o ochronie roślin (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.). 

Na terenie ochrony pośredniej wprowadza się ograniczenie stosowania nawozów zgodnie 

z warunkami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń 

z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 80 poz. 479). 

 

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 298/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście-

Bukówka”. 

 

3.2 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie mpzp 

Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia 

terenów: 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług; 
U – tereny zabudowy usługowej; 
R – tereny rolne; 
ZL – tereny lasów; 
ZR – tereny zieleni nieurządzonej; 
WS – tereny wód śródlądowych; 
KP – teren stacji paliw; 
KDS – teren drogi publicznej klasy S - ekspresowej; 
KDZ – tereny dróg publicznych klasy z - zbiorczej; 
KDL – tereny dróg publicznych klasy L - lokalnej; 
KDD – tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowej; 
KDX – tereny ciągów pieszo – jezdnych; 
KDW – tereny dróg wewnętrznych.  
 

Obszar będący przedmiotem projektu uchwały obejmuje tereny nie posiadające 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za wyjątkiem północnej części 

obszaru tzw. „Bukówki” posiadającej miejscowy planem zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr Uchwała 94/XIX/99 

z dnia 19.05.99r. ( Dz.Urz. Nr 33 poz. 829). Plan ten opracowany jednak został w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten 
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obecnie obowiązujący, nie spełnia jednak wymagań ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalającej wymagania proceduralne 

dla MPZP. 2. Ustalenia przewidziane do wprowadzenia w planie zawierać będą m.in. 

rozwiązanie komunikacyjne oparte na projektowanym łączniku wschodnim „Obejścia 

Zachodniego”, który stanowić będzie pierwszą obwodnicę śródmieścia Myślenic. 

Powyższe rozwiązanie drogowe pozwoli rozszerzyć zakres urbanizacji w kierunku 

terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej – wskazany 

w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Myślenice. Nowe tereny budowlane wymagać będą wprowadzenia 

wewnętrznego układu komunikacyjnego. Istniejący ciąg ekologiczny związany z potokiem 

„San”, zostanie zachowany i wprowadzone zostaną zapisy ochronne z nim związane. 

Tereny otwarte, przedpole lasu „Dalin” i sam teren leśny zostaną zachowane. Miejscowy 

plan przedmiotowego obszaru wraz z MPZP: Osiedla Sobieskiego-Dabrowskiego, Osiedla 

Traugutta, Myślenice – Centrum, stanowić będzie podstawę wszelkich działań 

inwestycyjnych, pozwoli też otworzyć część terenów przyległych do zurbanizowanego 

centrum Myślenic, dla potencjalnych inwestorów. Gmina Myślenice podjęła działania 

związane z budową łącznika wschodniego, wychodząc naprzeciw potrzebom odciążenia 

z ruchu samochodowego zabytkowego układu staromiejskiego Myślenic, zwiększenia 

bezpieczeństwa na terenie ścisłego centrum miasta, związanego z ograniczeniem ruchu 

samochodowego, jak również potrzebom mieszkańców nie posiadających dostępu do 

dróg publicznych dla swoich nieruchomości (Uzasadnienie do uchwały nr 298/XXXV/2017 

Rady Miejskiej w Myślenicach). 

 

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 zmiany 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. Projektowane kierunki zagospodarowania dla obszaru objętego 

projektem planu miejscowego „Śródmieście – Bukówka” w obowiązującym Studium 

oznaczono symbolami: M1, MU, U, ZR, ZL, KP i komunikacja. 
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Ryc. 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Myślenice – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego – fragment rysunku. 
źródło: Urząd Miasta i Gminy Myślenice 

 

 Opracowania ekofizjograficznego dla miasta i gminy Myślenice 

Analizowany teren w zdecydowanej większości został w opracowaniu 

ekofizjograficznym objęty „kompleksem osadniczym do zabudowy intensywnej”. w ramach 

tego kompleksu możliwa jest realizacja funkcji mieszkaniowej. Funkcja mieszkaniowa 

musi być izolowana przed niekorzystnymi oddziaływaniami przemysłu, usług 

i komunikacji. 

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, 
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- 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. 

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych kompleksów warunkowane jest pełnym 

zaopatrzeniem działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (w tym kanalizację 

zakończoną wysokosprawnymi urządzeniami oczyszczającymi). 

W skład „kompleksu przyrodniczo – ekologicznego” na terenie opracowania wchodzi 

wzgórze Bukówka z najbliższymi terenami przyległymi (lasy, tereny rolne).  

Obszar kompleksu przyrodniczo – ekologicznego charakteryzuje się : 

- zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej 

i inwestycji celu publicznego, 

- obowiązek utrzymania przyrodniczego i rolniczego charakteru obszaru, 

- konieczność uzupełnień, rekonstrukcji i przebudowy obszarów zagrożonych utratą 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych,  

- wskazane utrzymanie i poprawa funkcji swobodnej migracji zwierzyny, 

- dopuszczenie inwestycji chroniących zasoby przyrodnicze, 

- realizacja infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego w sposób 

zapewniający zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

Dla właściwego funkcjonowania obszaru, konieczna jest ochrona funkcji 

przyrodniczej poprzez ochronę jej cennych komponentów. w obrębie projektu planu są to 

tereny leśne. 

Analizując powyższe stwierdza się, że opracowany projekt plan respektuje 

zalecenia i wnioski wynikające z Opracowania ekofizjograficznego. 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru 

objętego planem – obowiązujący na dzień sporządzania opracowania 

 
Ryc. 9. Schemat obowiązujących planów miejscowych (kolor zielony) na terenie objętym planem 

miejscowym (nr 1, 2 i 3) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania planu 
źródło: GO GA Projekt 

 

W granicach obszaru opracowania planu obowiązują:  

plan nr 1 – zmiana "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Myślenice" (uchwalonego Uchwalą nr XIII/73/86 Rady Narodowej 

Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 27 listopada 1986 r. z późniejszymi zmianami) dla 

obszaru określonego uchwałą nr 261/XXXVI/97 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 

grudnia 1997 r. zatwierdzony uchwałą nr 94/IX/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19 

maja 1999 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

z 1999 r. Nr 33 poz. 829,  

plan nr 2 – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach, sporządzonej na podstawie 

uchwały Nr 348/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r. 

zatwierdzony uchwałą nr 78/X/011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1 lipca 2011 r. 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 361 

poz. 3076 (ze zmianą),  

plan nr 3 – zmiana miejscowego planu (ogólnego) zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Myślenice dla obszaru określonego Uchwałą Nr 234/XXXIV/97 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 1997 r. zatwierdzony uchwałą 
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nr 36/V/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 1999 r. opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 1999 r. Nr 17 poz. 250. 

 

Ryc. 10. Rysunek obowiązującego planu miejscowego oznaczonego nr 1 na schemacie (na ryc. 9) 
źródło: Urząd Miasta i Gminy Myślenice 
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Ryc. 11. Rysunek obowiązującego planu miejscowego oznaczonego nr 2 na schemacie (na ryc. 9) 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Myślenice 

 
Ryc. 12. Rysunek obowiązującego planu miejscowego oznaczonego nr 3 na schemacie (na ryc. 9) 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Myślenice 
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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 3 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.  

Istotnym problemem na tym terenie jest występowanie terenów potencjalnie 

zagrożonych osuwaniem, którym sprzyja znaczne spadki terenu. w warunkach 

naturalnych istotną rolę odgrywa jednak szereg innych czynników mogących przyspieszać 

lub opóźniać zainicjowanie ruchu osuwiskowego: stan zagospodarowania terenu, a tym 

samym obciążenia podłoża, obecność roślinności na powierzchni i na szczycie stoku, 

oddziaływanie klimatu, głównie wód opadowych i roztopowych lub zamrozów, a także 

miąższość pokrywy glebowej (zwietrzeliny). 

 



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

pn. „Śródmieście - Bukówka” 
 

 

35 

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). 

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, 
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 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. 

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 
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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 

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 3 niniejszej 

prognozy. 
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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.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

wprowadzenie funkcji mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych. 

Realizacja projektowanych funkcji będzie powodowała przekształcenie terenu oraz 

zmiany w strukturze gruntów, oddziałując głównie na warstwę glebową. Wszelka 

działalność związana z wykorzystaniem terenu przez człowieka stanowi zakłócenie lub 

uniemożliwienie realizacji funkcji gleby. 

Wykonywanie prac ziemnych przy realizacji zabudowy i dróg, będzie powodować 

lokalne zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Wskutek powstawania 

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. Wskutek prowadzenia 

procesów inwestycyjnych mogą powstawać również nadwyżki mas ziemnych, które 

należy zagospodarować w granicach terenu lub usunąć. Przy zagospodarowaniu ziemi, 

należy pamiętać, że nie można spowodować zaburzenia istniejących spływów 

powierzchniowych w stosunku do terenów sąsiednich. 

Powstanie zabudowy spowoduje pokrycie powierzchni terenu nawierzchnią 

nieprzepuszczalną oraz przekształcenie struktury gruntu na głębokość oddziaływania 

fundamentów. w skutek 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. 

Uwzględniając zwiększenie ruchu drogowego w najbliższej przyszłości, wskutek 

realizacji ustaleń projektu mpzp, należy przewidywać niewielki wzrost zanieczyszczenia 
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gleb położonych blisko projektowanych dróg metalami ciężkimi (kadm, miedź, nikiel, ołów, 

cynk) oraz substancjami ropopochodnymi.  

Realizacja ustaleń planu spowoduje pewien 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 

i usługowej będą powstawać głównie odpady komunalne. 

Gospodarowanie odpadami w gminie Myślenice 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 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, negatywne oddziaływania będą mało znaczące 

z uwagi na niewielkie poszerzenie terenów zabudowy w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 

Skala i rodzaj oddziaływania zależne będą od rodzaju zastosowanych rozwiązań 

technicznych. Zastosowanie gazu ziemnego, jako paliwa w instalacjach ogrzewania 

budynków, a także szersze wprowadzenie nowoczesnych technologii grzewczych, 

pozwoliłoby znacząco zmniejszyć emisję SO2, NO2, CO, CO2 i pyłów do atmosfery, jednak 

szersze wykorzystanie takich rozwiązań ograniczane jest z powodu wyższych kosztów 

w porównaniu do instalacji zasilanych węglem kamiennym.  

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 
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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 sieci ciepłowniczej, wymianę urządzeń grzewczych na zasilane gazem, 

olejem, biomasą lub nowoczesne wysokosprawne. 

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, 

krótkoterminowe. 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.  

Powstanie nowej zabudowy oraz pokrycie części powierzchni terenu 

antropogenicznymi, nieprzepuszczalnymi materiałami (dachy budynków, drogi, place, 

parkingi, itp.) może spowodować miejscową zmianę warunków infiltracji wód do warstw 

wodonośnych. Woda opadowa będzie spływać bezpośrednio do rowów i cieków 

i jednocześnie jej odprowadzenie będzie następowało w krótszym czasie. Może to 

w pewnym stopniu wpłynąć na lokalne zmniejszenie dostawy wody do zasobów wody 

gruntowej, obniżenie zwierciadła wody gruntowej oraz zmniejszenie parowania 

powierzchniowego. 

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 
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i zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki, wszędzie tam gdzie warunki 

gruntowo-wodne na to pozwalają, spowodowałoby zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania na zasoby wód podziemnych. Tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie 

rozsączania wód opadowych, można zastosować zbieranie wód opadowych do 

zbiorników, które wykorzystać można następnie w gospodarstwie domowym. Systemy 

infiltracji i retencji mogą być realizowane w postaci powierzchniowej lub podziemnej. 

Zapisy projektu planu w zakresie gospodarki ściekowej ustalają odprowadzenie 

ścieków komunalnych do lokalnej oczyszczalni ścieków, poprzez podłączenie do 

istniejącego kolektora kanalizacji, realizacja nowych sieci o przekroju nie mniejszym niż Ø 

160 oraz odprowadzenie wód opadowych i wód roztopowych z powierzchni narażonych 

na zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, parkingi) poprzez rozsączanie, studnie 

chłonne lub poprzez urządzenia oczyszczające do kanalizacji deszczowej. 

Obszar opracowania leży obecnie w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych 

JCWPd: Nr 160 oraz 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. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony wód i zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne, Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem Nr 34/06 z dnia 7 czerwca 

2006 r., wyznaczył granice aglomeracji Myślenice. Obejmuje ona tereny zwartej zabudowy 

o równoważnej liczbie mieszkańców 65000. w ramach dużego projektu finansowanego 

z POIiS „Czysta woda dla Krakowa”, osiągnięto stopień skanalizowania gminy na poziomie 

98,5 % w stosunku do 56 % w 2009 r. 

Należy uwzględnić fakt, iż na całym obszarze planu obowiązuje rozporządzenie 

Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 

16 stycznia 2014 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły 

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 317 z  późn. zm.),  

w którym określono zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z przepisów odrębnych 

dotyczących warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

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 analizowanym terenie nie występują zasoby przyrodnicze, które zagrożone 

byłyby w wyniku realizacji ustaleń procedowanego projektu. Pomnik przyrody, który 

znajduje się na tym terenie nie jest zagrożony z uwagi na położenie w rejonie już 

zainwestowanym, nienarażonym na większe przekształcenia terenu. w projekcie 
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zachowano istniejący w północnej części obszaru fragment kompleksu leśnego. 

Analizowany teren leży poza projektowaną siecią korytarzy ekologicznych.  

 

8.5 Krajobraz 

Ustalenia projektu planu przyczynią się do pewnych zmian w krajobrazie. 

Analizowany teren leży na północno-wschodnim skraju pasma Barnasiówki. Przez centralną 

część analizowanego terenu przebiega żółty szlak turystyczny Myślenice – Sułkowice. 

Otwarte tereny rolne w części środkowej i północnej pozwalają na wgląd w pasmo 

Lubomira. Teren ten leży jednakże w obrębie dużego ośrodka miejskiego i jego 

zagospodarowanie jest naturalnym kierunkiem jego przekształceń. Tereny oznaczone 

symbolami 13MN-23MN, 10MNU-12MNU, 5U-7U, są w znaczącym stopniu zainwestowane 

a poza tym ich położenie minimalizuje negatywne oddziaływanie na walory krajobrazowe. 

Mniej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest również część północna, 

położona na północ od kompleksu leśnego. Najbardziej atrakcyjne krajobrazowo tereny leżą 

w środkowej części obszaru.  

Jednocześnie w zakresie architektury projekt planu ustala zasady ograniczające 

negatywne oddziaływania projektowanej zabudowy na krajobraz. Zapisy narzucają 

konkretne wielkości i działania w zakresie wysokości budynków oraz stosowania formy 

dachów. Ponadto określają inne wskaźniki zabudowy w zależności od przeznaczenia 

terenów, minimalną powierzchnię biologicznie czynną wskazaną do zachowania, czy 

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy. Celem tych zapisów jest wkomponowanie 

nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, z uwzględnieniem położenia 

i ukształtowania terenu, a także wytworzenie przestrzeni zapewniającej funkcjonalność 

i estetykę z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy faktyczną zabudową, a terenami 

zieleni w obrębie poszczególnych nieruchomości. 

 

8.6 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

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

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

oraz transportem materiałów na tereny inwestycji. Oddziaływania te będą 

najprawdopodobniej ograniczone do pory dziennej. Po ukończeniu poszczególnych 

inwestycji, dodatkowa emisja hałasu może się wiązać z aktywnością mieszkańców oraz 

funkcjonowaniem obiektów usługowych. Jego źródłem może być również wzmożony ruch 

pojazdów samochodowy w rejonie nowo zlokalizowanych obiektów. 

Analizowany projekt planu nie zawiera zapisów, które mogłyby spowodować istotny 

wzrost poziomu promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu. 
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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 społeczno – 

gospodarcze mieszkańców. Rejon gminy Myślenice, zaliczanej do aglomeracji 

krakowskiej, podlega silnej presji inwestycyjnej, szczególnie w zakresie budownictwa 

mieszkaniowego. Na skutek realizacji projektu planu nastąpi przede wszystkim wzrost 

możliwości rozwoju społecznego poprzez stworzenie nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej i usługowej. 

Rozwój obszarów przeznaczonych pod mieszkalnictwo a zarazem rozwój sieci 

komunikacyjnej, będzie się wiązał z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców. 

Natężenie ruchu wzrośnie także w pewnym stopniu w obrębie już istniejących dróg. 

Poszerzenie terenów zainwestowanych przyczyni się do wzrostu emisji 

zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z indywidualnych instalacji ogrzewania, co 

w terenach słabiej przewietrzanych i okresach bezwietrznych, może przyczyniać się do 

wzrostu koncentracji szkodliwych substancji w rejonach zabudowy. Położenie większej 

części terenu na stoku ułatwia jednakże jego przewietrzanie.  

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. 

 

8.9 Zabytki i dobra materialne 

W obrębie analizowanego obszaru występuje kilka obiektów objętych ochroną 

w formie wpisu do gminnej ewidencji zabytków a także strefy ochrony archeologicznej. 

Analizowany projekt mpzp uwzględnia te uwarunkowania i zakłada ochronę obiektów 

zabytkowych oraz nakaz prowadzenia działań inwestycyjnych, w tym prac ziemnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 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 
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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 MN 

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 - 

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 -      

Wzrost poziomu 
hałasu w związku 
ze zwiększenie 
natężenia ruchu 
samochodowego  

P K Ch - 

Pokrycie terenu 
materiałami 

nieprzepuszczalnymi 
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na skutek 
emisji z instalacji 

ogrzewania 
budynków 

w przypadku 
wykorzystywania 
paliw kopalnych 

B D St - 
Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 

B D St -                

Wzrost ilości 
wytwarzanych 

odpadów 
komunalnych  

B D St -                          

2 MNU 

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 - 

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 -      

Wzrost poziomu 
hałasu w związku 
ze zwiększenie 
natężenia ruchu 
samochodowego  

P K Ch - 

Pokrycie terenu 
materiałami 

nieprzepuszczalnymi 
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na skutek 
emisji z instalacji 

ogrzewania 
budynków 

w przypadku 
wykorzystywania 
paliw kopalnych 

B D St - 
Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 

B D St -                

Wzrost ilości 
wytwarzanych 

odpadów 
komunalnych  

B D St -                          

3 U 

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 - 
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Zanieczyszczenie 
gleby wskutek 

depozycji 
zanieczyszczeń 
atmosferycznych 

P D St - 

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 -      

Wzrost poziomu 
hałasu w związku 
ze zwiększenie 
natężenia ruchu 
samochodowego  

P K Ch - 

Pokrycie terenu 
materiałami 

nieprzepuszczalnymi 
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na skutek 
emisji z instalacji 

ogrzewania 
budynków 

w przypadku 
wykorzystywania 
paliw kopalnych 

B D St - 
Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 

B D St -                

Wzrost ilości 
wytwarzanych 

odpadów 
komunalnych  

B D St -                          

4 R Istniejące tereny rolne, użytkowane ekstensywnie stanowią ekosystemy relatywnie bogate gatunkowo. Szczególnie istniejące zadrzewienia stanowią siedliska wielu gatunków ptaków oraz owadów. 

5 ZL 
Istniejące tereny leśne mają pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców. Roślinność tworzy filtr pochłaniający zanieczyszczenia atmosferyczne, retencjonuje część opadów atmosferycznych, wpływa korzystnie na lokalny mikroklimat 

terenów zabudowanych. Stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Jednocześnie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu krajobrazu zabudowy miejskiej. 

6 ZR 
Istniejące i projektowane tereny zieleni będą miały pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców. Roślinność tworzy filtr pochłaniający zanieczyszczenia atmosferyczne, retencjonuje część opadów atmosferycznych, wpływa korzystnie 

na lokalny mikroklimat terenów zabudowanych. Stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Jednocześnie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu krajobrazu zabudowy miejskiej. 

7 WS Środowisko życia licznych organizmów wodnych (w korycie cieków i wzdłuż ich brzegów). Korytarz migracyjny organizmów wodnych. Łagodzący wpływ na mikroklimat terenów otaczających. 

8 KP 

Lokalne 
przekształcenia 
rzeźby terenu, 

likwidacja pokrywy 
glebowej 

B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na skutek 
emisji ze środków 

transportu 

B D St - 

Zwiększenie 
zanieczyszczonego 

spływu 
powierzchniowego 

P D St - 

Sukcesja nowych 
gatunków i wzrost 
udziału zbiorowisk 

synantropijnych 

P D St -      
Wzrost poziomu 
hałasu w trakcie 

prac budowlanych  
B K Ch - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

gleby wskutek 
depozycji 

zanieczyszczeń 
atmosferycznych 

P D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 
prowadzonych prac 

budowlanych  

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

P D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St -      
Wzrost poziomu 

hałasu 
komunikacyjnego 

B D St - 

Zwiększenie 
powierzchni pokrytej 

materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St -                          
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9 

KDS 
KDZ 
KDL 
KDD 
KDX 
KDW 

Lokalne 
przekształcenia 
rzeźby terenu, 

likwidacja pokrywy 
glebowej 

B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na skutek 
emisji ze środków 

transportu 

B D St - 

Zwiększenie 
zanieczyszczonego 

spływu 
powierzchniowego 

P D St - 

Sukcesja nowych 
gatunków i wzrost 
udziału zbiorowisk 

synantropijnych 

P D St -      
Wzrost poziomu 
hałasu w trakcie 

prac budowlanych  
B K Ch - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

gleby wskutek 
depozycji 

zanieczyszczeń 
atmosferycznych 

P D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 
prowadzonych prac 

budowlanych  

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

P D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St -      

Wzrost poziomu 
hałasu 

komunikacyjnego 
w pobliżu drogi 

B D St - 

Zwiększenie 
powierzchni pokrytej 

materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St -                          

 

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.  

Zaleca się wprowadzenie następujących środków łagodzących negatywne 

oddziaływanie na środowisko: 

 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, 

 ograniczanie wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią 

poprzez wprowadzenie, tam gdzie to będzie możliwe, nawierzchni ażurowych 

umożliwiających infiltracje wód opadowych w głąb ziemi, 

 ograniczenie wycinania drzew do niezbędnego minimum, a także zabezpieczanie ich 

przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie prac budowlanych; 

 wyposażenie przydomowych kotłowni w systemy filtrów w celu eliminacji 

zanieczyszczeń wytwarzanych w procesie ogrzewania domów, 

 realizację oświetlenia z wykorzystaniem lamp zapobiegających zanieczyszczeniu 

światłem. 

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 
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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 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 298/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 kwietnia 2017r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście-Bukówka”. 

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: 
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – pismo znak:  

OO-411.3.68.2017.JM z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 10 lipca 2017 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach – pismo 

znak: PSE.NZ-420/72/17 z dnia 11 lipca 2017 r. (data wpływu 17 lipca 2017 r.) 

W obszarze dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi oraz 

niezabudowane tereny zielone (łąki, pola, zadrzewienia). w części północnej obszar 

obejmuje fragment kompleksu leśnego.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje rozwój 

terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej wraz 

z niezbędną infrastrukturą drogową. 

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 zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych instalacji ogrzewania; 

 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; 

 wzrostu intensywności i zasięgów spływów zawierających substancje zmyte  

z powierzchni dróg; 

 wzrostu intensywności zanieczyszczeń powietrza pochodzących od silników 

spalinowych; 

Prognozuje się, iż zakres oraz charakter zainwestowania projektu mpzp nie 

spowoduje takich zmian warunków środowiska, które mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu 

ludzi. Ponadto, projekt przewiduje szereg przepisów eliminujących lub ograniczających 

negatywne oddziaływanie na środowisko. Ustalenia projektu planu są zgodne 

z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. Realizacja zapisów planu nie 

spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, ani nie wpłynie negatywnie na 

najbliższe obszary chronione. Niezmiernie istotne jest, że rozwój infrastruktury w bliskości 

miasta Myślenice, poza obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo, pozwala 

realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, społeczno-gospodarczego z zachowaniem 

cennych zasobów przyrodniczych, znajdujących się w tej części województwa. 
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Reasumując należy stwierdzić, że jest możliwa realizacja ustaleń analizowanego 

projektu mpzp 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 a także zachowania warunków zawartych w wydanych już decyzjach organów 

administracji. 
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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 2017 r. poz. 519  
z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. 
zm.). 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 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 2014 r. poz. 1446 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. z 2015 poz. 774 z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny 
wystąpienia szkody w środowisku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1399 z późn. zm.). 

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. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883). 

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

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

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. 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. z 2016 r. poz. 1187). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. nr 258 poz. 1549). 

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

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

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

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). 
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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. z 2016 r., 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. z 2014 r. 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. z 2016 r. poz. 1911 z późn. 
zm.). 

27. Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Wisły (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 317 
z  późn. zm.). 

28. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 
nr 14 poz. 98). 
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