UCHWAŁA NR ………………..
RADY GMINY CISNA
z dnia … ……. ……

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina
Cisna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
778 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna uchwalonego Uchwałą Nr
XXII/238/2001 z dnia 7 lutego 2001 r., Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, zwany w
dalszej części uchwały planem.
2. Plan obejmuje granicami obszar działki nr ew. 52/4 oraz działki nr ew. 52/2,
obręb – Smerek, o łącznej powierzchni 5,9483 ha, położonych w miejscowości Smerek,
Gmina Cisna.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część
uchwały, który obowiązuje w zakresie zastosowanych oznaczeń stanowionych,
2) Załącznik Nr 2 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu.
4.Część tekstowa planu zawiera odniesienia do części graficznej, tj. rysunku
planu, które obowiązują w zakresie ustalonym.
§ 2. 1. W granicach planu wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu
symbolem U.
2. Granice planu są ściśle określone i ograniczają teren tożsamy z obszarem o
funkcji przeznaczonej pod usługi, związane z obsługą gospodarki leśnej.

§ 3. Ilekroć w uchwale mówi się o:
1) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane do
przedsięwzięć mogących znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, które nie są związane z emisją zapachów, widocznych dymów i oparów.
2) usługach związanych z gospodarka leśną- należy przez to rozumieć usługi
prowadzone przez leśnictwa, w ramach ich obowiązków ustawowych.
§ 4. Przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić :
1) położenie w granicach Ciśniańsko- Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów
Natura 2000 do których należy Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC
180001), Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001), poprzez ustalenia
zawarte w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały,
2) położenie w granicach Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w odległości
około 840,0m na zachód od granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego, poprzez ustalenia
zawarte w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały.
§5.Teren dla którego plan ustala nowe przeznaczenie, utrzymuje się w
dotychczasowym użytkowaniu, do czasu jesu zagospodarowania zgodnie z planem.
§6.Ustala się 0,1 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, powstałą w związku z uchwaleniem planu.
Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe
Przeznaczenie terenu, zasady jego zagospodarowania i zabudowy oraz obsługi
komunikacyjnej.
§7. 1. Ustala się
przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U, pod usługi związane z gospodarką leśną.
2. Ustala
przestrzennego:

się

następujące

zasady

ochrony

i

kształtowania

ładu

1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z gospodarką leśną,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w tym mieszkaniowej,
zagrodowej, gospodarczej, usługowej, przemysłowej, magazynowej czy produkcyjnej.
3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, za
wyjątkiem przedsięwzięć dla których ocena oddziaływania na środowisko wykaże
dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem przedsięwzięcia,

3) obowiązuje ochrona siedliska przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510, w tym ochrona
terenu przed sukcesją (zarastaniem).
4. Ustala się następujące
infrastruktury technicznej:

zasady

wyposażenia

terenu

w

zakresie

1) dopuszcza się realizacji infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej,
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
2) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności
publicznej,
3) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń elektrowni wiatrowych oraz ogniw
fotowoltaicznych.
5. Ustala się dostępność komunikacyjną terenu od dróg wewnętrznych
gruntowych, położonych poza obszarem planu.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna.
§ 9.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej
gminy Cisna.
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1.

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1.

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszej prognozy jest:
♦
Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j. t. Dz. U. z 2016r,. poz. 778 z późn. zm.);
♦
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r., poz.
672, z późn. zm.);
♦
Ustawa z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353);
♦
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1651,
z późn. zm.);
♦
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469, z późn. zm.).
♦
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo Geologiczne i Górnicze (j.t. Dz. U. z 2015r.,
poz. 196, z późn. zm.);
♦
Uchwała Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca
2014r., w sprawie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj.
Podkarpackiego z 2014r., poz. 1945, z późn. zm.);
♦
Obowiązujące przepisy prawne;
♦
Inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem;
♦
Analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map, literatury, danych statystycznych, wyników badań monitoringowych.
Niniejsza Prognoza została opracowana w oparciu o istniejący stan prawny na dzień
przedłożenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016” do opiniowania i do uzgodnień.
1.2.

Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu
oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami

Prognoza opracowana została na potrzeby projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w
miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
Celem opracowania prognozy, jest określenie, analiza i ocena:
♦ istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu, w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu MPZP „Smerek 1/2016”,
♦ stanu
środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
♦ istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody,
♦ celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu
oraz sposobów w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu,
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♦

przewidywanego znaczącego oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego,
pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego
i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
a także na środowisko, a w szczególności: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta,
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Niniejsza prognoza opracowywana była równocześnie z projektem Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016”, dzięki czemu na bieżąco
prowadzona była weryfikacja ustaleń MPZP „Smerek 1/2016”, mających wpływ na zdrowie
ludzi i środowisko przyrodnicze. Wprowadzono bowiem takie ustalenia w projekcie MPZP
„Smerek 1/2016”, które wyeliminują jakiekolwiek niekorzystne wzajemne oddziaływanie.
Prognoza jest wykładana do publicznego wglądu razem z projektem Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016”, dając tym samym możliwość
szczegółowego
poinformowania
zainteresowane
podmioty
zagospodarowania
przestrzennego, o skutkach wpływu ustaleń projektu dokumentu na poszczególne
elementy środowiska i zdrowia ludzi, jeszcze na etapie dochodzenia do ostatecznych
rozstrzygnięć prawnych.
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP „Smerek 1/2016” wraz
z Prognozą, istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią w ramach postępowania z
udziałem społeczeństwa i złożenia wniosków lub uwag do projektu planu, w oparciu o
istniejący stan prawny i wiedzę techniczną.
Ewentualne wnioski, o ile są zasadne będą przedmiotem dalszej analizy.
Jeżeli są bezzasadne, podlegają odrzuceniu przez organ odpowiedzialny za opracowanie
dokumentu, w tym przypadku Wójta gminy Cisna, o czym stanowią odnośne przepisy
prawne.
Prognoza jest również dostępna organom uzgadniającym i opiniującym projekt
MPZP „Smerek 1/2016”, na etapie poprzedzającym wyłożenie do publicznego wglądu
projektu planu. Prognoza jest pomocna przy podejmowaniu przez Radę Gminy uchwały, w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
Prognoza została opracowana między innymi w oparciu o wizję w terenie, analizę
urbanistyczną, opracowanie ekofizjografii podstawowej, opinię geotechniczną gruntu jak
też wiedzę techniczną, w kontekście wymogów prawnych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym.
W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono analizę zgodności projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu
położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, z celami lub priorytetami ważniejszych
dokumentów strategicznych.
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Tabela nr 1. Ocena spójności zadań i celów projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek
1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna z celami określonymi w polityce ekologicznej państwa









Rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe



Poszukiwanie i wykorzystywanie substytutów zasobów nieodnawialnych
Doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych
oraz zharmonizowanie przepisów z tego zakresu
Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas
prowadzenia prac geologicznych, a także w trakcie eksploatacji złóż kopalin
Optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin i wód podziemnych
Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych, które stanowią główne/strategiczne źródło
zaopatrzenia ludności w wodę






Usprawnienie funkcjonowania administracji geologicznej w celu lepszej ochrony kopalin i wód podziemnych
Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego kraju

CISNA 2016
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Ochrona zasobów kopalin



Odnawialne źródła energii



Ochrona lasów, świata roślinnego,
zwierzęcego i krajobrazu

Zahamowanie strat różnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym
i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu)
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Cele projektu polityki ekologicznej państwa na
lata2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2011 – 2014

możliwy konflikt celów dokumentów

Ochrona wód podziemnych

ograniczona (pośrednia) spójność celów dokumentów

Ochrona wód powierzchniowych

wysoka spójność celów dokumentów

Ochrona powierzchni ziemi

dokładna spójność celów dokumentów

Ochrona środowiska przed polami
elektromagnetycznymi

Objaśnienia:

Ochrona środowiska przed emisją
hałasu i wibracjami

Cele MPZP „Smerek 1/2016”
Ochrona środowiska przed emisją
substancji zanieczyszczających
powietrze atmosferyczne

Ocena spójności celów

Zrównoważone
wykorzystanie
materiałów, wody
i energii

Pełne wdrożenie zasady decouplingu rozdzielenia zależności oddziaływania rozwoju gospodarczego
na środowisko









Wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych w gospodarce
Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zmniejszenie w 2014 roku zużycia energii
na jednostkę PKB o 15% w stosunku do 2005 roku
Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła, a także zmniejszenie ich negatywnego
oddziaływania na środowisko

CISNA 2016

Dalsze zwiększenie udziału biopaliw w odniesieniu do paliw używanych w transporcie
Dążenie do zapewnienia dobrego stanu wód (jakościowego i ilościowego) w Polsce
Wdrażanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, w tym reorganizacja służb
zajmujących się gospodarowaniem wodami poprzez ich integrację
Zmiana systemu finansowania gospodarki wodnej (samofinansowanie gospodarki wodnej)
Efektywna ochrona przed powodzią i suszą
Integracja gospodarki wodnej z gospodarką leśną poprzez planowanie przestrzenne
Konsekwentna realizacja Programu dla Odry 2006.
Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia
Osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód powierzchniowych i podziemnych
Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza
Spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa
Redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania w kierunku pułapów emisyjnych określonych
w Traktacie Akcesyjnym
Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju
PKB
Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami
ochrony środowiska
Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym w szczególności
doprowadzenie do sytuacji, że w 2013r. nie będzie składowanych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji więcej niż 50 % masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
Zamknięcie do końca 2009r. wszystkich krajowych składowisk
niespełniających standardów Unii Europejskiej
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów
Całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do2010r.
Rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania
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Zwiększenie udziału energii z OZE w strukturze zużycia nośników pierwotnych do 10%

Środowisko i zdrowie. dalsza poprawa jakości środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego

Cele projektu polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2011 – 2014

– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna










Środowisko i zdrowie. dalsza poprawa jakości środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego
Ochrona klimatu

Cele projektu polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010,
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011- 2014

– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna

CISNA 2016

Zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji
Stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami
w Polsce.6.4.3. Kierunki działań na lata 2007- 2010
Propagowanie stosowania bezpiecznych dla ludzi i środowiska zamienników chemikaliów i preparatów
niebezpiecznych w tym produktów biodegradowalnych)
Stworzenie spójnego systemu odpowiedzialności za chemikalia: wprowadzane nam rynek, stosowane w
produkcji oraz występujące w produktach i odpadach
Minimalizacja niekorzystnego wpływu stosowania chemikaliów na ludzi i środowisko
Propagowanie stosowania produktów chemicznych
biodegradowalnych.
Wycofanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową, z wyjątkami dopuszczonymi
przez Protokół montrealski oraz regulacje Unii Europejskiej



Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami
będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
Ograniczenie skutków poważnych awarii w odniesieniu
do ludzi, środowiska oraz wartości materialnych
Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców Polski ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez
środki transportu
Ochrona mieszkańców Polski przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej społeczeństwa polskiego
Konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji, tak aby w perspektywie długoterminowej
osiągnąć redukcję emisji w odniesieniu do emisji w roku bazowym wynikającą z porozumień
międzynarodowych.
Podjęcie działań mających na celu dostosowanie wybranych
sektorów oraz obszarów Polski do konsekwencji zmiany klimatu
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich dokumentów strategicznych i
przeprowadzenia oceny skutków ekologicznych ich realizacji przed ich zatwierdzeniem
Uruchomienie mechanizmów zapewniających ekonomizację ochrony środowiska
Upowszechnienie idei SZŚ i wdrażanie tych systemów w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu
na środowisko
Wzrost świadomości konsumentów (rozpoznawalność logo EMAS, znaku normy PNENISO 14001, Czystszej
Produkcji, Odpowiedzialność i Troska przez 50% społeczeństwa)
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Cele o charakterze systemowym

– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna

CISNA 2016

Rozwój EMAS w sektorze małych przedsiębiorstw oraz
administracji publicznej szczebla lokalnego
Stworzenie systemu zapewniającego, że koszty szkód w środowisku oraz koszty zapobiegania powstaniu
tych szkód ponosić będą sprawcy
Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego dostępu do
informacji o środowisku i jego ochronie
Zwiększenie liczby osób podejmujących świadome decyzje konsumenckie, uwzględniające konieczność
Tworzenie płaszczyzny współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz wspieranie
aktywności tych organizacji
Zwiększenie roli wiedzy i innowacyjności w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i
społecznego kraju
Ułatwienie procesu wdrażania nowych technologii
środowiskowych i ekoinnowacji w gospodarce
Integracja problematyki środowiskowej i planowania przestrzennego wraz z konieczną odbudową struktur
instytucjonalnych wspierających tę integrację. Integracja systemu monitoringu sieci NATURA 2000 z
systemem zarządzania gospodarką przestrzenną.
Stworzenie skutecznego systemu prawnych, ekonomicznych i finansowych instrumentów polityki
ekologicznej zapewniających efektywne i terminowe realizowanie jej celów
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– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna

Tabela nr 2. Analiza zgodności projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu
położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, z krajowymi dokumentami strategicznymi
Dokument
strategiczny

Cele dokumentu strategicznego

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej, celem poprawienia dostępności zewnętrznej
i spójności wewnętrznej województwa
Strategia Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015

Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych przejść granicznych z Ukrainą oraz budowa centrów logistycznych
w oparciu o istniejące układy komunikacyjne
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych regionu i ich wykorzystanie jako potencjału rozwojowego,
w tym wspieranie uzdrowisk
Budowa systemu ochrony przeciwpowodziowej

Ocena spójności celów zawartych w projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Smerek 1/2016”
z celami zawartymi
w krajowych dokumentach strategicznych



-
---

Konieczność osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków
Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych
Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej lub stosowanie systemów indywidualnych



Odpowiednie zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalniach ścieków
Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego
użytkowania wód
Strategia Gospodarki Wodnej

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych



Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy
Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń
Krajowa strategia ochrony
i umiarkowanego
użytkowania
różnorodności biologicznej
wraz z programem działań

Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności biologicznej
Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów różnorodności biologicznej
Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej ochrony sektorów
gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych)

CISNA 2016
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– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna

Powiększanie zasobów leśnych kraju, do 30% w 2020 roku 133% w połowie XXI wieku
Polityka Leśna
Państwa

Sukcesywnie w miarę przekazywania do zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa i osiągania przestrzennie
optymalnej struktury lasów w krajobrazie przez ochronę i pełne wykorzystanie produkcyjnych możliwości
siedlisk

--

Polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksową ochronę
Reorientację zarządzania lasami z poprzedniej dominacji modelu surowcowego na model proekologicznej
i zrównoważonej ekonomicznie, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB
Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony
środowiska

Krajowy plan gospodarki
odpadami 2010

Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów
Zamknięcie do końca 2009r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających przepisów prawa



Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów
Stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce
Strategia Rozwoju
Energetyki Odnawialnej

Zwiększenie udziału energii i ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010
roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych

--

Gospodarka wodno - ściekowa
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Program Operacyjny
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Infrastruktura i Środowisko
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Transport przyjazny środowisku
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Objaśnienia:
dokładna spójność celów dokumentów
wysoka spójność celów dokumentów
ograniczona (pośrednia) spójność celów dokumentów
możliwy konflikt celów dokumentów

CISNA 2016
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– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna

Tabela nr 3. Analiza zgodności priorytetów projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek
1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, z celami lub priorytetami ważniejszych wojewódzkich
dokumentów strategicznych
Objaśnienia:
dokładna spójność celów dokumentów
wysoka spójność celów dokumentów
ograniczona (pośrednia) spójność celów dokumentów
możliwy konflikt celów dokumentów

Ocena spójności celów zawartych w projekcie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016” z
celami zawartymi w ważniejszych wojewódzkich
dokumentach strategicznych

Infrastruktura
techniczna
Obszary
wiejskie
rolnictwo

Strategia Rozwoju Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007-2020

Gospodarka
Wszystkie priorytety w obszarze Gospodarki regionu
regionu



Wspieranie inwestycji komunikacyjnych:
drogowych, kolejowych i lotniczych.
Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

--

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu
Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego systemu usług telekomunikacyjnych
Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej w warunkach
zrównoważonego rozwoju
Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej

--

Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych

Ochrona
środowiska

Rozwój rynku rolnego
Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i wdrażanie nowoczesnych systemów
gosp. odpadami.
Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza i gleb oraz ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko hałasu i promieniowania elektromagnetyczne
Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej krajobraz



Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa

CISNA 2016
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Priorytety WPOŚ
WP
Ustalenia PZP WP Osie priorytetowe
wraz z WPGO WP

Plan
RPO Woj.
WPOŚ WP
Zagospodarowania Podkarpackiego
wraz z WPGO WP
Przestrzennego WP na lata 2007-2013

Współpraca
międzynarodowa

Kapitał
społeczny

– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna



Wszystkie priorytety w obszarze Kapitał społeczny

Tworzenie warunków do podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
i pozyskiwania inwestycji.
Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa
Kulturowego



Zachowanie obszarów cennych krajobrazowo oraz ochrona środowiska przyrodniczego
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Infrastruktura techniczna i Pomoc techniczna

--

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczna Spójność wewnątrzregionalna
Ustalenia w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska i
dziedzictwa kulturowego
Ustalenia w zakresie infrastruktury społeczno -gospodarczej



Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

WPOŚ WP



WPGO WP



**** Zgodność priorytetów projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, z
celami lub priorytetami ważniejszych powiatowych i gminnych dokumentów strategicznych została oceniona szczegółowo w projekcie ww. dokumentu. /Wszystkie założone w/w.
cele przewidziane do realizacji są spójne z celami zawartymi w tych dokumentach – wymóg spójności celów zostaje w pełni zachowany.

CISNA 2016
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– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna

1.3.

Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy

Merytoryczny zakres opracowania prognozy regulują przepisy cyt. na wstępie
ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (j. t. Dz. U. z 2016r, poz. 353).
Prognoza opracowana została w formie pisemnej, na podstawie analizy dostępnych
dokumentów źródłowych, dokumentacji, przepisów prawnych, po dokonanej wizji
w terenie, w odniesieniu do przedmiotu opracowania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”. Zatem dokumentacja ta
została opracowana w sposób analityczny, uwzględniający wiedzę techniczną oraz
przyrodniczą.
Prognoza wskazuje również na niezbędne rozwiązania techniczne i organizacyjne,
które ograniczą do norm dopuszczalnych wszelkie działania niekorzystne dla środowiska
i zdrowia ludzi, które mogłyby wyniknąć z realizacji ustaleń zawartych w projekcie MPZP, o
nazwie „Smerek 1/2016”.
Sporządzając prognozę, została dokonana analiza terenu pod kątem wytypowania
potencjalnych obszarów konfliktów przyrodniczo - przestrzennych, w których mogą
wystąpić stanowiska gatunków chronionych oraz siedlisk przyrodniczych. Szczegółowo
przeanalizowano stopień wpływu planowanych zamierzeń MPZP, o nazwie „Smerek
1/2016”, na tereny gruntów wykorzystywanych w postaci użytku rolnego jako łąki
i pastwiska. Przy określaniu wymagań ekologicznych oraz minimalizacji skutków zagrożeń
dla poszczególnych gatunków i siedlisk, korzystano z „Poradników ochrony siedlisk
i gatunków – przewodnik metodyczny” (wyd. Minister Środowiska).
Do opracowania prognozy wykorzystane zostały następujące materiały:
♦ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Cisna, zatwierdzone Uchwałą Nr XXII/238/2001 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 lutego
2001r.,
♦ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek- 9”,
obowiązujący,
♦ Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna, ważny
do dnia 31.12.2002r.,
♦ Materiały robocze: roboczy projekt MPZP „Smerek 1/2016” tj. część graficzna w
skali 1:2000 oraz opisowa,
♦ Raport WIOŚ w Rzeszowie "Stan środowiska w woj. podkarpackim"- Rzeszów 2013,
♦ Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe,
♦ Literatura fachowa,
♦ Obowiązujące przepisy prawne.
1.4.

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień
projektowanego
dokumentu
oraz
częstotliwości
jej
przeprowadzenia

Ze względu na lokalizację i zakres planowanych zamierzeń planistycznych
zawartych w ustaleniach projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna,
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przyjęto, iż najkorzystniejszą metodą analizy skutków realizacji projektu MPZP „Smerek
1/2016”, jest metoda porównawcza, polegająca na przeciwstawieniu stanu
dotychczasowego ze stanem planowanym w MPZP „Smerek 1/2016”.
Obszar opracowania MPZP „Smerek 1/2016”, dotyczy terenu położonego w
granicach administracyjnych gminy Cisna, którego przedmiotem są działki nr ew. 52/4 i
52/2 obręb Smerek.
Wnioskodawcą
opracowania
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, jest Wójt Gminy Cisna, który przedłożył Radzie
Gminy Cisna propozycje podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania planu
miejscowego zmieniającego dotychczasową funkcję terenu działek nr ew. 52/4 i 52/2
obręb Smerek przeznaczonych na potrzeby usług w zakresie obsługi turystyki i
wypoczynku, na usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. Rada Gminy Cisna
podjęła uchwałę Nr XV/77/2016 w dnia 29 czerwca 2016r., w sprawie przystąpienia do
sporządzenia MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”.
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, wynika z faktu,
iż Gmina Cisna, chce wprowadzić racjonalny sposób zagospodarowania działek nr ew. 52/4
i 52/2, obręb – Smerek, w sposób uwzględniający poszanowanie walorów krajobrazowych
tego terenu, dlatego też nie planuje realizowania w obecnym czasie jak i w przyszłości,
zamierzeń inwestycyjnych, określonych w obowiązującym Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 9”, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/57/98
Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 1998r.
Ze względu na szczególne uwarunkowania przyrodnicze, działki nr ew. 52/4 i 52/2,
obręb Smerek, zagospodarowane zostaną w sposób uwzględniający ochronę terenu przed
sukcesją (zarastaniem).
Planowane przeznaczenie MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” obejmować będzie
działania związane z szeroko rozumianą gospodarką leśną. Nie planuje się wprowadzić na
obszarze objętym opracowaniem Planu zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej czy
rekreacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, stworzy podstawy prawne
do zachowania w nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego kategorii –
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod:
6510. Według opracowania Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt. „Inwentaryzacja
stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, wykorzystywane są w ramach
terytorium wilka – gatunku ściśle chronionego, wymagającego ochrony czynnej. Planowana
nowa funkcja terenu MPZP „Smerek 1/2016” przeciwdziała fragmentacji jego terytorium.
Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej Prognozie jest projekt MPZP „Smerek
1/2016”, terenu położonego w granicach administracyjnych Gminy Cisna, obejmujący część
graficzną,
rysunek
planu
oraz
opisową
zawartą
w
części
tekstowej,
w kontekście ustalonej w MPZP „Smerek 1/2016”, funkcji obszarów, objętych ochroną
prawną, w formie przepisów krajowych.
Ponadto oceną objęto istniejący oraz planowany sposób zagospodarowania
terenów sąsiednich i dokonano analizy wzajemnego wpływu na środowisko i zdrowie
ludzi. Ocena ta dokonywana jest w kontekście wpływu dopuszczonego przez projekt planu
sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, zawartego w ustaleniach MPZP „Smerek
1/2016”, na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.
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Miejscowość Smerek w granicach administracyjnych gminy Cisna (purpurowy)

Lokalizacja miejscowości Smerek
Źródło: www.geoportal.gov.pl

Orientacyjna lokalizacja obszaru MPZP „Smerek 1/2016”

Lokalizacja terenu MPZP „Smerek 1/2016”
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Obszar objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w
granicach:
♦ Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
♦ Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
♦ Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001),
♦ Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001)
♦ oraz w odległości około 840,0m na zachód od granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Lokalizacja obszaru MPZP „Smerek 1/2016” na terenie :
- Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego

Lokalizacja miejscowości Smerek

- OSOP Natura 2000 „Bieszczady” PLC 180001

Lokalizacja miejscowości Smerek
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- SOOS Natura 2000 „Bieszczady” PLC 180001

Lokalizacja miejscowości Smerek

- Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Lokalizacja miejscowości Smerek
Źródło: www.geoportal.gov.pl

Projekt MPZP „Smerek 1/2016”, określając nową funkcję terenu, uwzględnia
wymogi prawne wynikające z Prawa ochrony środowiska oraz ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Poza w/w. obszarami, w bliskiej odległości, tj. około 840 m na wschód od terenu
MPZP „Smerek 1/2016”, znajduje się granica Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 32) – w celu oceny aktualności planów miejscowych - wójt, burmistrz
lub prezydent miasta jest zobowiązany do dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta, gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych
i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium,
co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy.
Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów
miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje
działania mające na celu zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w takim trybie,
w jakim zostały one uchwalone.
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, należy do zadań
własnych gminy, wyrażonych w postaci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który stanowi akt prawa miejscowego. Procedurę opracowania planu
rozpoczyna uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przed podjęciem uchwały Wójt Gminy Cisna wykonał analizę dotyczącą zasadności
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wójt przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny
zakres prac planistycznych. Stanowi o tym art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.).
Wójt Gminy Cisna, po dokonaniu analizy istniejących uwarunkowań przestrzennych,
zapisów obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 9”, terenu położonego w gminie Cisna oraz po konsultacji z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo Wójta do RDOŚ znak:
GGiB.6220.4.3.2015 z dnia 26.02.2014r., pismo RDOŚ do Wójta Gminy Cisna znak:
WPN.600.4.3.2015.DF-2, z dnia 06.03.2015r.), postanowił przystąpić do opracowania
MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina
Cisna.
Podczas sporządzania Prognozy oddziaływania na środowisko stosuje się
różnorodne metody analityczne i waloryzacyjne. W niniejszym opracowaniu posłużono się:
♦ w zakresie opisu stanu środowiska – metodami analitycznymi wzbogaconymi
o wizję terenową,
♦ w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko – na etapie realizacji ustaleń
projektu MPZP „Smerek 1/2016”, zastosowano prognozowanie przez analogię, biorąc
pod uwagę analizy i badania obszarów o podobnym charakterze i funkcji.
PODCZAS SPORZĄDZANIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE NAPOTKANO NA TRUDNOŚCI ORAZ NA LUKI, KTÓRE UNIEMOŻLIWIŁYBY IDENTYFIKACJĘ ZAGROŻEŃ LUB OCENĘ
ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA.

Na terenie opracowania projektu MPZP „Smerek 1/2016”, występują
następujące wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody:
CIŚNIAŃSKO - WETLIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY - funkcjonujący na mocy Uchwały Nr
XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r.,
w sprawie Ciśniańsko - Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojewody
Podkarpackiego, poz. 1545) – w związku z tym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, dotyczące warunków ochrony środowiska, przyrody
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i krajobrazu, wynikające z ustanowienia w/w obszaru jak również z ustawy z dnia
16.04.2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U z 2015r., poz. 1651) oraz ustawy z dnia
3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. z 2016r., Dz. U. poz. 353) – bowiem teren objęty Planem podlega w/w przepisom
szczególnym.
Teren Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego to wartości przyrodnicze
charakteryzujące się wysoką - sięgającą 83% lesistością, to siedlisko buczyny karpackiej,
w której największy udział mają buk i jodła, a następnie świerk i jawor. Duże kompleksy
leśne stanowią doskonałe siedlisko bytowania zwierząt. Znajduje się tu najbogatsze
w Bieszczadach stanowisko języcznika zwyczajnego (w pobliżu „Sinych Wirów” między
Bukowinką a Pereszlibą), występuje tu też bardzo rzadki goździk kosmaty (Łopiennik),
naparstnica wielokwiatowa (dolina Rabiańskiego), kruszczyk szerokolistny (dolina Sanu),
goryczka orzęsiona (Żubracze), lulecznica kraińska (dolina Wetliny między Zawojem
a ujściem do Solinki) i inne rzadkie rośliny. W charakterystycznej dla środowiska
naturalnego faunie leśnej zwraca uwagę znaczna liczba zwierząt chronionych
lub rzadkich (ok. 80 gat.), w tym drapieżników (11 gat. ssaków i 20 gat. ptaków).
Znakomite warunki bytowania w odludnych ostępach leśnych znajdują liczni
przedstawiciele fauny puszczańskiej, jak np. niedźwiedź brunatny, ryś i żbik oraz rzadkie
ptaki drapieżne (np. orlik krzykliwy, orzeł przedni i gadożer), ptaki wysokogórskie (np.
płochacz halny i siwerniak) i ciepłolubne (np. muchołówka białoszyja i nagórnik), wiele
gatunków płazów, gadów i bardzo licznych owadów.
Na terenie obszaru Parku zakazuje się:
1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 353) z wyłączeniem
przedsięwzięć, o których mowa w art. 17 ust 3 ustawy o ochronie przyrody;
2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urządzeń wodnych;
4. pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz starorzeczy;
8. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
9. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
10. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
11. organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
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Zakaz, o którym mowa wyżej nie dotyczy udzielonych, obowiązujących w dniu wejścia
w życie w/w uchwały koncesji oraz prowadzenia działalności, o której mowa w art. 22 ust.
2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U z 2015r., poz.
196).
OBSZAR NATURA 2000 „BIESZCZADY” – wyznaczony został Rozporządzeniem Ministra
Środowiska jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzją Komisji
Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk - ta sama powierzchnia, ten sam kod
obszaru.
Bieszczady to jedna z najcenniejszych w Europie ostoi fauny leśnej ze wszystkimi wielkimi
drapieżnikami (niedźwiedź, wilk, ryś). W Bieszczadach występuje około 700 gatunków
zwierząt wodnych i około 300 gatunków ziemnowodnych. Wśród nich 24 to endemity
karpackie. Bardzo silne są miejscowe populacje wydry, węża Eskulapa, traszki karpackiej
(endemit karpacki) oraz jedna z 5 populacji żubrów w Polsce żyjących na swobodzie.
Bieszczady są ostoją ptasią o randze europejskiej, częścią polsko-ukraińsko-słowackiego
Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Gniazduje tu ok. 150 gatunków ptaków, w tym
co najmniej 38 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 13 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi (PCK). Są to np.: bocian czarny, dzierzba czarnoczelna (PCK), dzięcioł
białogrzbiety (PCK), muchołówka białoszyja, orlik krzykliwy (PCK), orzeł przedni (PCK),
puchacz (PCK), trzmielojad, dzięcioł trójpalczasty (PCK), dzięcioł zielonosiwy, gadożer
(PCK), głuszec (PCK), orzełek włochaty (PCK), puszczyk uralski (PCK), sóweczka (PCK),
włochatka (PCK), płochacz halny (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują:
bocian biały i derkacz.
Lokalizacja miejscowości Smerek

Mapa Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków południowej części Polski (niebieski)

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 23 typów siedlisk cennych dla ochrony
przyrody w UE - wśród nich endemiczne. Największą powierzchnię zajmują buczyny żyzne
i kwaśne oraz jaworzyny i łąki użytkowane ekstensywnie i zbiorowiska połonin. W ostoi
występuje bogata flora roślin naczyniowych (1100 gatunków) z 7 endemitami
wschodniokarpackimi, np. najliczniejsza w Polsce populacja dzwonka piłkowanego i tocji
karpackiej, a także wyjątkowo bogata bryoflora (ok. 1000 gatunków mchów) choć jeszcze
nie dokładnie zbadana.
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Lokalizacja miejscowości Smerek

Mapa Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk południowej części Polski (zielony)

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY WRAZ Z OTULINĄ – to najcenniejsza ostoja ssaków
i ptaków drapieżnych w Polsce i jedna z najcenniejszych w Europie. Jego atrakcyjność
w skali międzynarodowej wynika przede wszystkim z występowania naturalnych
ekosystemów karpackiej puszczy, z liczebnymi populacjami dużych ssaków roślinożernych
i drapieżnych oraz ptaków drapieżnych. Na terenie Bieszczadów odnotowano 284 gatunki
kręgowców, zaś w Bieszczadzkim Parku Narodowym 231 gatunków (1 bezżuchwowiec, 10
ryb, 11 płazów, 7 gadów, 144 ptaków, 58 ssaków).
Zasoby faunistyczne BdPN i otuliny, będące pochodną usytuowania geograficznego oraz
zróżnicowania i stopnia naturalności biocenoz, posiadają szczególnie wysokie walory.
Osobliwością jest piętro połonin z interesującą wschodniokarpacką roślinnością oraz
z centrami występowania rzadkich wysokogórskich gatunków zwierząt bezkręgowych.
Wybitne walory BdPN i otaczających go dwóch parków krajobrazowych, przesądziły
o utworzeniu w Bieszczadach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty
Wschodnie”.
Różnorodność biocenotyczna i gatunkowa jest bardzo wysoka. Na dużych przestrzeniach
występują naturalne zespoły leśne i połoninowe, którym towarzyszą liczne zbiorowiska
roślinne o charakterze półnaturalnym porastające tereny dawnych wsi (tzw. kraina dolin).
Lasy zróżnicowane na ponad 30 zbiorowisk o różnej randze porastają 78% powierzchni
BdPN. Ekosystemy nieleśne krainy dolin (ponad 40 zbiorowisk) zajmują 17% ogólnej
powierzchni, zaś połoniny odznaczające się największą różnorodnością (prawie 50
zbiorowisk) zajmują jedynie 6% obszaru Parku. Wiele zbiorowisk połoninowych i leśnych
wykazuje wschodniokarpacki charakter rozmieszczenia np.: wilgotne zarośla olchy kosej,
jaworzyna ziołoroślowa w odmianie wschodniokarpackiej, kwieciste ziołorośle połoninowe, wschodniokarpackie bliźniczysko połoninowe, traworośle wiechlinowo-śmiałkowe,
traworośle trzcinnika leśnego.
Flora naczyniowa liczy około 800 gatunków. Z tej liczby 13 to endemity i subendemity
wschodniokarpackie lub wschodnio-południowokarpackie (np. pszeniec biały, lepnica
karpacka, przywrotnik turkulski, tojad wschodniokarpacki), 6 to gatunki wschodniokarpacko-bałkańskie (np.. chaber Kotschyego, fiołek dacki), zaś 11 to taksony wschodnie
(np. olsza zielona, groszek wschodniokarpacki). Do najcenniejszych roślin spotykanych
w Parku należą także taksony wysokogórskie (około 70 gatunków). Są to m.in.: zawilec
narcyzowy, widłak alpejski, prosiennicznik jednogłówkowy, rojnik górski. 90 gatunków
występujących na terenie BdPN to rośliny prawnie chronione, przy czym 81 objętych jest
ochroną ścisłą. Udział gatunków synantropijnych jest stosunkowo niski (około 10%) co
świadczy o wysokim stopniu naturalności flory.
Bieszczadzki Park Narodowy jest jedną z najcenniejszych w Polsce i Europie ostoi zwierząt.
Odnotowano tutaj 224 gatunków zwierząt kręgowych w tym: 51 ssaków, 144 ptaków,
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7gadów, 11 płazów, 10 ryb i 1 gatunek minoga). Teren ten jest stosunkowo licznie
zasiedlany przez gatunki, które uznawane są za zagrożone lub rzadkie w innych częściach
Europy. Występuje tu pełny komplet dużych i średnich drapieżników i kopytnych,
związanych od wieków z lasami Karpat. Populacje niedźwiedzia, wilka, rysia i jelenia
szlachetnego należą do najliczniejszych w kraju. Mniej licznie występują sarny i dziki, zaś
nieregularnie pojawia się łoś. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku reintrodukowano
w Bieszczadach żubry. Gatunek ten łatwo zaadaptował się do miejscowych warunków
i obecnie populacja bieszczadzka liczy około 150 osobników. Od 1993 prowadzi się
w BdPN udaną reintrodukcję bobra. W Parku prowadzi się również hodowlę zachowawczą
starej rasy konia huculskiego. Dogodne warunki do życia znalazły tu rzadkie i zagrożone
ptaki drapieżne (orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad) oraz duże i średnie dziuplaki
(puchacz, puszczyki, sóweczka, włochatka, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty).
Na połoninach gnieżdżą się gatunki alpejskie: siwernika i płochacz halny. W Bieszczadach
odnotowano prawie wszystkie krajowe gatunki gadów, przy czym dwa najrzadsze gatunki
węży - wąż eskulapa i gniewosz plamisty występują w otulinie Parku. Najliczniejszymi
przedstawicielami tej gromady zwierząt są żmije zygzakowate i jaszczurki żyworodne.
W niewielkich zbiornikach wodnych często spotyka się kumaki górskie i traszki karpackie
(endemit karpacki). W wilgotnych lasach bukowych żyją kontrastowo ubarwione
salamandry. Bieszczadzkie potoki licznie zasiedlają strzeble potokowe, głowacze
pręgopłetwe, objęte w Polsce ochroną gatunkową. Stanową one bazę pokarmową dla
pstrąga potokowego, wydry i bociana czarnego.
Korytarze ekologiczne
Główna rola, jaka przypisywana jest korytarzom ekologicznym, to umożliwienie
przemieszczania się (dyspersji) organizmów między płatami siedlisk. Funkcja ta jest
szczególnie istotna ze względu na generowaną przez działalność człowieka fragmentację
siedlisk i populacji. Wywołuje to szereg negatywnych skutków w różnorodności
biologicznej, począwszy od zmniejszenia zróżnicowania genetycznego w wyniku braku
przepływu genów i występowania dryfu genetycznego, a w skrajnych przypadkach nawet
do zanikania populacji i całych gatunków. Wśród najważniejszych funkcji korytarzy
ekologicznych w literaturze wymienia się funkcję: przewodnika, siedliska, filtru, bariery,
źródła i ujścia.
KORYTARZ EKOLOGICZNY „BIESZCZADY – POŁUDNIE”
Obszar, obejmujący projekt MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest na terenie
korytarza ekologicznego „Bieszczady – południe”. Migracje zwierząt odbywają się tu
najczęściej dolinami rzek i potoków oraz zalesionymi grzbietami, które to trasy
przemieszczania się gatunków są często rozdzielone obszarami rolnymi
i zamieszkałymi przez człowieka, a więc mniej przydatnymi do migracji, zwłaszcza dla
dużych zwierząt.
Realizacja ustaleń MPZP „Smerek 1/2016”, z uwagi na cele projektu planu
miejscowego(zachowanie w nienaruszonym stanie siedlisk przyrodniczych i areału
terytorium dużych ssaków drapieżnych, w tym wilka), nie tylko utrudni, ale będzie realnie
sprzyjać migracji zwierząt w ogólnej koncepcji spójności sieci NATURA 2000 i korytarzy
ekologicznych, mających na celu ochronę obszarów objętych ochroną oraz przestrzennych
powiązań między nimi.
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Teren MPZP „Smerek 1/2016” na mapie korytarzy ekologicznych (dymkowy)

Lokalizacja miejscowości Smerek
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Teren projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016, nie jest objęty innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1651).

1.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
Planowana funkcja określona w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Smerek 1/2016”, którego celem są usługi związane z obsługą gospodarki
leśnej, nie stanowi zagrożenia powstania transgranicznego oddziaływania na środowisko,
w rozumieniu przepisów prawa.
Obszar objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek
1/2016”, położony jest w odległości około 6,0 km od granicy Polski ze Słowacją. Funkcja
terenu objętego opracowaniem nie stanowi funkcji uciążliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi, w rozumieniu obowiązującego prawa. Nie ma zatem niebezpieczeństwa powstania
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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Odległość miejscowości Smerek od granicy państwa (ok. 6,0 km)

Lokalizacja miejscowości Smerek
Źródło: www.geoportal.gov.pl

2. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA
ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU, W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
2.1.

Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu

Obszar objęty opracowaniem MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” obejmuje teren
o powierzchni około 5,9483 ha i stanowi obecnie łąkę, która we wschodniej części
porośnięta jest drzewami. Dla omawianego terenu obowiązuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej
Nr III/57/98 z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew.
52/4 i 52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno –
wypoczynkowych.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Cisna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/238/2001 Rady Gminy
w Cisnej z dnia 7 lutego 2001r., teren objęty opracowaniem położony jest w konturze:
obszar „A” – teren poza Parkiem Narodowym. W obszarze „A”, wyodrębnione zostały
strefy:
I- strefa krajobrazu otwartego
II- strefa osadnicza
IIb- koncentracja usług publicznych, komercyjnych, jak również usług związanych
z obsługą gospodarki leśnej, usług turystycznych i obsługą turystyki.
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Działki objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016”,
obejmują teren usług związanych z obsługą gospodarki leśnej.
Zgodnie z ustaleniami MPOZP ważnego do dnia 31.12.2002r., teren objęty
opracowaniem stanowi symbol RZ – teren łąk i pastwisk.
Teren objęty opracowaniem leży w granicach chronionego siedliska przyrodniczego
kategorii – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris), kod: 6510. Założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 1/2016”, mają zachować w nienaruszonym stanie powyższe siedlisko
przyrodnicze.
Według opracowania Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pt. „Inwentaryzacja
stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, wykorzystywane są w ramach
terytorium wilka, wymagającego ochrony czynnej.
W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem, czyli w obszarze analizowanym,
występują tereny leśne o użytku Ls, tereny rolne, łąki oraz teren zabudowy rekreacyjnej
wraz z budynkami rekreacji indywidualnej oraz teren usługowy wraz z budynkami
usługowymi w zakresie obsługi turystów (w odległości około 150 m na południowy –
wschód).
W dalszym sąsiedztwie, około 580,0m na południe od działek nr ew. 52/4 i 52/2,
funkcjonuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z budynkami mieszkalnymi oraz
budynkami gospodarczymi.
Na północ od w/w działek, w odległości około 400,0m, funkcjonuje zabudowa
zagrodowa wraz z budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.
Granice działek nr ew. 52/4 i 52/2 jako terenu MPZP „Smerek 1/2016”

Źródło: www.geoportal.gov.pl
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Określając nową funkcję terenu,
wykazano dążenie do integracji działań
gospodarczych, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości
zaspokajania potrzeb społecznych.
Budowa geologiczna terenu
Działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, w granicach których planuje się
opracowanie Planu Miejscowego, leży na pograniczu dwóch obszarów litologicznych.
Większa część działki (cz. południowo – zachodnia oraz centralna) położona jest w
obszarze występowania piasków, żwirów, mad rzecznych oraz torfów i namułów.
Natomiast północno – wschodnia część działki położona jest w obszarze występowania
piaskowców, łupków, iłowców i rogowców. Ilustruje to poniższa mapa:
Lokalizacja terenu MPZP „Smerek 1/2016” na mapie geologicznej

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Źródło: www.pgi.gov.pl

♦

Piaskowce, łupki, zlepieńce, margle,
podrzędnie iłowce i mułowce

Piaskowce, łupki, iłowce i rogowce

Piaskowce, mułowce i iłowce

Lessy piaszczyste i pyły lessopodobne

Gliny, piaski i gliny z rumoszami, saliflukcyjno –
deluwialne

Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły

Piaskowce o różnym składzie granulometrycznym, lepiszczu i zróżnicowanej
odporności na działanie naturalnych czynników niszczących: erozji i denudacji;
w jednostce skolskiej są to cienkoławicowe, glaukonitowe piaskowce warstw
hieroglifowych lub szarozielonych piaskowców górnego eocenu. W jednostce
śląskiej są to spotykane w tzw. warstwach krośnieńskich dolnych gruboławicowe
wapniste, mikowe lub szare piaskowce o znacznej odporności, w górnej części
przechodzą w szare łupki,
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♦

♦

♦

Łupki ilaste, które w jednostce skolskiej reprezentowane sa przez warstwy hieroglifowe (ze śladami fauny bezkręgowców lub flory eoceńskiej), menilitowe, które
głównie reprezentowane są w jednostce śląskiej (warstwy krośnieńskie),
Iły łupkowe, charakterystyczne dla rejonów północno – wschodnich, w okolicach
Ustrzyk Dolnych reprezentowane są ponadto iły margliste o znacznym udziale
piasków,
Margle, które w jednostce skolskiej należą do facji margli globigerynowych, zawierające liczne planktoniczne otwornice i kończących utwory eocenu; w oligocenie
w warstwach menilitowych (jednostka śląska) przewarstwiają łupki ilaste, zaś
w warstwach krośnieńskich szare łupki margliste.

Klimat
Teren opracowania MPZP „Smerek 1/2016”, leży w obrębie klimatu górskiego, cechy
właściwe tego obszaru zaznaczają się w przebiegu wszystkich elementów
meteorologicznych.
Warunki termiczne wskazują dużą zależność od wyniesienia nad poziom morza.
Należy stwierdzić, że na terenie opracowania występują stosunkowo surowe i mroźne
zimy, wiosny o dość dużym stopniu zróżnicowania temperatur z pojawiającymi się
okresowo przymrozkami, lato o upalnym charakterze oraz długa i ciepła jesień.
Najmniejsze średnie zachmurzenie występuje w miesiącu wrześniu. Pogodnym
miesiącem jest również sierpień i październik. Najbardziej pochmurnym okresem
w roku są miesiące listopad – luty.
Klimat gminy Cisna posiada następujące parametry:
♦ Średnia roczna temperatura
+ 4°C
♦ Amplituda temperatur
około + 22°C
♦ Najcieplejszy miesiąc
lipiec ze średnią temp. + 15,5°C
♦ Najchłodniejszy miesiąc
styczeń
♦ Suma rocznych opadów
do 1000 mm
♦ Przeważający kierunek wiatrów:
południowy, południowo-zachodni,
♦ Okres z największymi opadami
od czerwca do sierpnia
♦ Średnia ilość dni z pokrywą śnieżną
od 90 do 140 dni
♦ Okres bezprzymrozkowy
od 140 do około 165 dni
Specyficzną cechą klimatu górskiego jest obniżanie się ciśnienia powietrza
w miarę wzrostu wysokości (8 mmHg na 100 m wzniesienia). Równolegle z obniżającym
się w sposób regularny ciśnieniem atmosferycznym maleje proporcjonalnie ciśnienie
cząsteczkowe tlenu. Niedobór tlenu w powietrzu, zwiększający się wraz z wysokością,
stanowi specyficzną właściwość klimatu górskiego.
Cechą charakterystyczną klimatu górskiego jest stosunkowo duże natężenie
promieniowania słonecznego, przenikającego podczas dni pogodnych bez większych strat
przez czyste, suche i mniej gęste powietrze górskie. W takim środowisku atmosferycznym
zmniejsza się pochłanianie i rozpraszanie promieni słonecznych. W górach natężenie
promieniowania wzrasta dodatkowo w wyniku dużej ilości promieniowania odbitego
od powierzchni śniegu, w związku z tym warunki bioklimatyczne występujące zimą można
określić, jako pozytywne dla badanego obszaru.
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Wody powierzchniowe i gruntowe
Wody powierzchniowe
Teren objęty opracowaniem MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, położony jest
w zlewni rzeki San. W odległości około 32,0m od terenu Planu przepływa rzeka Wetlina,
która płynąc w kierunku zachodnim wpada do rzeki Solinki, z kolei Solinka odprowadza
swoje wody do rzeki San w obrębie jednolitej części wód rzecznych o kodzie
PLRW2000122212699 i nazwie „Solinka do Wetliny” (tabela JCWP w załączniku).
Według dostępnych opracowań wody gruntowe występują głównie
w wietrzelinach i utworach zboczowych. Nie tworzą z reguły jednolitego poziomu
wodonośnego lecz występują w postaci sączeń na różnych głębokościach. W utworach
starszego podłoża skalistego woda gruntowa występuje na dość znacznych głębokościach
w postaci wód szczelinowych. W utworach dolinnych woda gruntowa występuje
w utworach przepuszczalnych posiadając najczęściej zwierciadło swobodne. Głębokość
występowania tych wód zależy od odległości od cieków i wyniesienia utworów dolinnych
nad poziom wody w cieku. Teren objęty projektem MPZP „Smerek 1/2016”, znajduje się w
Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW2000168 i nazwie 168.
Dla omawianego terenu nie sporządzono map ryzyka powodziowego oraz map
zagrożenia powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Zgodnie ze Studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzonym przez
Dyrektora RZGW w Krakowie teren objęty opracowaniem nie jest narażony na zalewanie
wodami Q1%, jak również żadnymi innymi wodami powodziowymi. W przypadku gdy na
danym terenie nie zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego do wyznaczania terenów zalewowych wodami Q1% stosuje się mapy
sporządzone na potrzeby w/w Studium.
Wody podziemne
Pod względem podziemnych zasobów wodnych obszar gminy uwarunkowany jest
ukształtowaniem powierzchni terenu. Poziom wodonośny zależy od wielu czynników,
w głównej mierze od wielkości szczelin, spękań, a także wypełnienia szczelin.
Głównym i trudnym do opanowania zagrożeniem dla czystości wód podziemnych
na wszystkich obszarach województwa podkarpackiego, w tym gminy Cisna,
są zanieczyszczenia obszarowe związane z działalnością rolnictwa (nawozy, chemiczne
środki ochrony roślin, gnojowica, soki kiszonkowe itp.), nieskanalizowanym osadnictwem
gminy, a także zanieczyszczeniami pochodzącymi z atmosfery (tlenki siarki i azotu,
„kwaśne deszcze”, metale ciężkie).
Teren objęty opracowaniem położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych oraz ich stref ochronnych.
W sąsiedztwie terenu objętego MPZP, „Smerek 1/2016”, w odległości około 560,0m
na wschód, znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 431 Zbiornik warstw
Krosno (Bieszczady).
Warunki glebowe
Według danych z roku 2002 gmina Cisna ma obszar 286,89 km², w tym 5% to użytki
rolne, a 87% - użytki leśne.
Na terenie opracowania występują głównie gleby brunatne, charakteryzujące się
zaawansowanym procesem wietrzenia minerałów pierwotnych, resyntezą minerałów
wtórnych oraz uwalnianiem do roztworów produktów wietrzenia. Przewaga
bezwęglanowych, kwarcowo – krzemianowych skał fliszowych jako podłoża oraz górskie
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warunki klimatyczno – roślinne sprawiają, że wśród gleb brunatnych dominują tu gleby
brunatne kwaśne.
W granicach opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 1/2016”, nie występują grunty wysokich klas bonitacyjnych I, II, III,
dla których wymagana jest zmiana przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, o której
mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, stanowią obszar o powierzchni 5,9483 ha jako
teren trwałych użytków zielonych (pastwiska trwałe PsIV i PsV, teren zadrzewień na
pastwisku Lzr-PsIV). Obecnie grunty wykorzystywane są jako łąka, która we wschodniej
części porośnięta jest drzewami.
Na terenie opracowania nie występują gleby pochodzenia organicznego, objęte
ochroną prawną, wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dotychczasowe użytkowanie analizowanego terenu nie spowodowało zagrożenia
zanieczyszczenia gleby substancjami szkodliwymi.
Rejon Gminy Cisna na tle mapy przeznaczenia terenów

Lokalizacja miejscowości Smerek
Źródło: www.natura2000.eea.europa.eu

Las mieszany
Grunty orne
Półnaturalne tereny leśne
Tereny zwartej zabudowy

Struktura użytkowania gruntów
Powierzchnia gminy obejmuje 286 km2, z czego użytki rolne zajmują 5%, natomiast
użytki leśne 87% (dane z 2002 r.).
Obszary, na których przeważają zwarte kompleksy gleb wysokich klas
bonitacyjnych powinny stanowić bazę rozwoju gospodarki rolnej w gminie i podlegać w
maksymalnym stopniu ochronie przed zainwestowaniem nierolniczym.
Zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla gospodarki rolnej jest dewastacja gleb przez
erozję i osuwiska. Podatność gleb na erozję oraz sprzyjająca powstawaniu tych zjawisk
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rzeźba terenu, powodują obniżanie potencjału produkcyjnego przestrzeni rolniczej.
Warunkiem zahamowania tego procesu jest ochrona gleb przed erozją wodną.
Teren MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w:
♦ Ciśniańsko – Wetlińskim Parku Krajobrazowym,
♦ Otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
♦ Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001),
♦ Obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001)
♦ oraz w odległości około 840,0m na zachód od granic Bieszczadzkiego Parku
Narodowego.
Na terenie obszaru MPZP „Smerek 1/2016”, nie występują gleby pochodzenia
organicznego, objęte ochroną prawną, wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
Nowa funkcja terenu określona w MPZP „Smerek 1/2016”, nie spowoduje
konieczności zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
2.2. Planowany sposób zagospodarowania terenu.
Celem sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna,
o powierzchni 5,9483 ha, jest zachowanie w dotychczasowym stanie chronionych siedlisk
przyrodniczych i zagospodarowanie terenu w postaci użytku rolnego jako nieograniczonej
łąki lub pastwiska, chronionego przed sukcesją (zarastaniem) oraz utworzenie usług
związanych z obsługą gospodarki leśnej.
Obszar objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, w stanie istniejącym
stanowią użytki zielone, w postaci pastwisk trwałych PsIV i PsV oraz terenów zadrzewień
na pastwisku o użytku Lzr-PsIV. Obecnie działka porośnięta jest typową roślinnością
trawiastą (siedlisko przyrodnicze Arrhenatherion elatioris). We wschodniej części terenu
objętego MPZP występuje teren porośnięty drzewami – samosiewkami, stanowiący
kontynuację terenu leśnego na działkach sąsiednich.
Projekt planu miejscowego ustala nową funkcję:
U - usługi związane z gospodarką leśną - skład drewna, ścieżki dydaktyczne.
Uchwalenie MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”,
ze względu na uwarunkowania
przyrodnicze, zakłada zagospodarowanie działek nr ew. 52/4 i 52/2 w sposób
uwzględniający ochronę terenu przed sukcesją (zarastaniem) oraz przed zabudową
mieszkaniową, usługową czy rekreacyjną, zagrodową, czyli szeroko rozumianym
rozproszeniem zabudowy.
Na przedmiotowym terenie występują obszary, które powinny zostać zachowane
w nienaruszonym stanie ze względu na chronione siedlisko przyrodnicze kategorii –
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris).
Realizacja zamierzeń MPZP „Smerek 1/2016” z przyrodniczego punktu widzenia,
jest korzystna, ponieważ chronione siedliska przyrodnicze łąk i duże zwierzęta drapieżne,
których rewir obejmuje przedmiotowe działki, pozostaną pod faktyczną ochroną prawną.
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2.3. Zmiany w środowisku, w przypadku braku realizacji ustaleń MPZP, o nazwie
„Smerek 1/2016” .
Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.
Odstąpienie od realizacji ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, w przypadku budowy obiektów usługowych w
zakresie obsługi turystyki i wypoczynku, może doprowadzić do pojawienia się konfliktów
pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju gospodarczego.
Szczególnie niekorzystne byłoby zaniechanie realizacji działań w zakresie ochrony
różnorodności biologicznej.
Analiza uwarunkowań przyrodniczych dla obszaru objętego opracowaniem
wskazuje, że pozostawienie rozpatrywanego terenu w dotychczasowym przeznaczeniu
określonym w MPZP „Smerek 9” ( teren UT- usług turystyczno - wypoczynkowych) , może
doprowadzić do podjęcia działań inwestycyjnych, budowlanych. Stwarza to istotne
zagrożenia dla środowiska. Natomiast pozostawienie obszaru jako pastwisko trwałe z
częściowym zadrzewieniem prowadzić będzie do stopniowego zarastania roślinnością
krzewów i samosiewami drzew. Podjęcie natomiast działań związanych ze zmianą
dotychczasowego inwestycyjnego przeznaczenia terenu, na rzecz odstąpienia od
zabudowy, przy jednoczesnym kontrolowaniu i niedopuszczeniu do naturalnej sukcesji,
skutkować będzie faktyczną i realną ochroną siedlisk przyrodniczych.
Przy założeniu braku realizacji ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, należy przyjąć, iż stan środowiska obszaru
objętego opracowaniem, krajobrazu, istniejących ekosystemów itp. będzie ulegał
wprawdzie powolnemu lecz postępującemu pogorszeniu się (zarastaniu, antropopresji
na terenach cennych z przyrodniczego punktu widzenia).
Prawidłowo realizowany rozwój gospodarczy, przestrzenny i społeczny gminy
Cisna, powinien uwzględniać ochronę środowiska naturalnego oraz eliminować wszystkie
zagrożenia mogące zakłócić jego funkcjonowanie.
W przypadku braku realizacji działań zawartych w MPZP „Smerek 1/2016”,
przewidzieć można m.in. następujące skutki:
♦
w sferze przyrodniczej – brak ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i
chronionych gatunków zwierząt
♦
w sferze społecznej – potrzeba poszukiwania nowych miejsc na tereny gospodarki
leśnej.
Analizując ewentualne skutki braku realizacji zapisów MPZP „Smerek
1/2016”, nasuwa się wniosek, że zaniechanie przewidzianych do realizacji w Planie
Miejscowym działań, będzie z punktu widzenia ochrony środowiska niekorzystne.
2.4.

Wariant polegający na podjęciu przedsięwzięcia w innym zakresie.

Wariant alternatywny dotyczący obszarów MPZP „Smerek 1/2016”, oznaczonych
symbolem „UT” (teren usług rekreacyjno – wypoczynkowych) w obowiązującym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 9”, polegający na podjęciu
przedsięwzięcia w innym zakresie (np. pozostawieniu terenów w obecnym przeznaczeniu
na potrzeby turystyki), byłby niekorzystny dla środowiska. Lokalizacja terenów
usługowych związanych z rozwojem turystyki i rekreacji w gminie, która w większości
(ok. 87%) pokryta jest lasami, i która charakteryzuje się bardzo bogatą populacją dużych
ssaków drapieżnych, musi być ściśle uzależniona od miejsc występowania tych ssaków.
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Dotychczasowe przeznaczenie terenu (związane z usługami rekreacyjno –
wypoczynkowymi) jest niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, ponieważ realizacja
zamierzeń zawartych w obowiązującym MPZP „Smerek 9” ograniczałaby obszary
wykorzystywane przez duże ssaki drapieżne m.in. wilka oraz naruszyłaby ochronę cennych
siedlisk przyrodniczych.
Z punktu widzenia ochrony środowiska, wariant polegający na podjęciu
przedsięwzięcia w innym zakresie jest niekorzystny.

3. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Realizacja MPZP „Smerek 1/2016”, w swoim zakresie nie stanowi
żadnego negatywnego oddziaływania na stan środowiska, bowiem podstawą Planu jest
ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt.
Teren MPZP „Smerek 1/2016”, znajduje się w zasięgu:
♦ Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
♦ Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
♦ Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001),
♦ Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001)
♦ oraz w odległości około 840,0m na zachód od granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Świat roślinny
Nadleśnictwo Cisna zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na
powierzchni 20 160 ha, położonymi w samym sercu Bieszczadów, w najdalej na południe
wysuniętym skrawku Polski, w dorzeczu rzek Solinki i Wetliny.
Lasy, które stanowią na ternie Nadleśnictwa Cisna blisko 92% mają charakter
typowo górski, jedynie gdzieniegdzie w dolinach rzek porasta las łęgowy. Drzewostany
występują w dwóch piętrach roślinnych – pogórza i regla dolnego. Górną granicę lasu
tworzą skarłowaciałe buki i olchy, w tym olsza zielona. Powyżej rozciąga się już tylko
charakterystyczne dla Bieszczadów piętro połonin.
Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest buk – 62% powierzchni leśnej, zaś
uzupełniającymi skład gatunkowy: świerk – 13%, jodła – 13% i olsza szara – 5%, natomiast
sosna, modrzew, jawor, jesion, brzoza, osika, grab, wiąz i inne – 7%, stanowią urozmaicenie
bogatego drzewostanu.
Całość lasów należy do ochronnych, wśród których wyróżnia się kategorie: lasy
wodochronne – 66%, glebochronne – 27%, ostoje zwierząt chronionych – 5%, lasy
położone w strefie górnej granicy lasów – 2%.
Teren objęty opracowaniem leży w granicach chronionego siedliska przyrodniczego
kategorii – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris), kod: 6510. Założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 1/2016”, mają zachować w nienaruszonym stanie powyższe siedlisko
przyrodnicze.
Dla odróżnienia łąk górskich od niżowych, za siedlisko 6510 uznano łąki świeże,
dla których fitosocjologicznym identyfikatorem jest łąka owsicowa (rajgrasowa)
Arrhenatheretum elatioris – wielopostaciowy zespół zbiorowy. Siedlisko rozwinęło się
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wtórnie na żyznych glebach o umiarkowanej wilgotności i obejmuje bujne, wielokośne,
dobrze nawożone łąki, w których dominuje Arrhenatherum elatius oraz występują
szlachetne miękkolistne trawy darniowe Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Bromus
hordaceus, Trisetum flavescens, a także rośliny motylkowe. W regionie alpejskim siedlisko
osiąga górną granicę swego zasięgu wysokościowego, stąd skład gatunkowy fitocenoz
często nawiązuje do górskich łąk świeżych. Płaty nieużytkowane mogą być trudne do
odróżnienia od łąk mietlicowych powstałych w trakcie samozadarniania odłogów
(zjawisko to zachodzi na szeroką skalę we wschodniej części regionu) oraz od łąk
podsiewanych kupkówką i innymi szlachetnymi trawami.
Świat zwierzęcy
Świat zwierzęcy gminy jest zróżnicowany i składa się na niego bogactwo gatunków.
Występują tu głównie gatunki pospolite w kraju, ale znaczący udział stanowią gatunki
lub odmiany górskie. Charakter pokrycia terenu decyduje o przewadze zwierząt
zamieszkujących lasy. Największe liczebności obserwowane są wśród zwierzyny płowej:
sarny i jelenia karpackiego, które mają największe znaczenie w gospodarce hodowlano –
łowieckiej. Licznie reprezentowane są dziki i lisy oraz wilki.
Charakterystyczne zwierzęta żyjące na obszarze gminy

WILK
łac.Canis lupus

ORZEŁ PRZEDNI
łac. Aquila chrysateos

( źródło: www.wikipedia.pl )

( źródło: www.wikipedia.pl )

LIS
łac. Vulpes vulpes

DZIK
łac.Sus scrofa

( źródło: www.wikipedia.pl )

CISNA 2015

( źródło: www.wikipedia.pl )

STRONA | 34

– PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna

JELEŃ SZLACHETNY
łac. Cervus elaphus

( źródło: www.wikipedia.pl )

SARNA EUROPEJSKA
łac.Capreolus capreolus

( źródło: www.wikipedia.pl )

Według opracowania Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pt. „Inwentaryzacja
stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, wykorzystywane są w ramach
terytorium wilka, wymagającego ochrony czynnej.
WILK (CANIS LUPUS).
Poluje zwykle nocą, głównie na zwierzęta kopytne, a także na gryzonie, ptaki, a nawet
gady. Czasami jest nawet padlinożerny. Wiedzie koczowniczy tryb życia, gniazdo ukrywa
w gąszczu, w poszukiwaniu pokarmu może pokonać odległość do 160 km. Żyje od 12 do 16
lat. Zamieszkuje obszary zalesione, tundry i stepy. Jeszcze nie tak dawno był tępiony jako
szkodnik i był zagrożony wyginięciem. Obecnie gatunek chroniony.
Charakterystyka przyrodnicza obszaru MPZP „Smerek 1/2016”
Obszar objęty opracowaniem MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” stanowi łąkę, która
we wschodniej części porośnięta jest drzewami. Na przedmiotowym terenie występują
obszary, które powinny zostać zachowane w nienaruszonym stanie ze względu na
chronione siedlisko przyrodnicze kategorii – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris).
Podjęcie uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP, o nazwie
„Smerek 1/2016”, stworzy podstawy prawne do objęcia faktyczną ochroną powyższego
siedliska.
Ze względu na szczególne uwarunkowania przyrodnicze, działki nr ew. 52/4 i 52/2,
obręb Smerek, zagospodarowane zostaną w sposób uwzględniający ochronę terenu przed
sukcesją (zarastaniem) oraz przed zabudową mieszkaniową, usługową czy rekreacyjną,
zagrodową, czyli szeroko rozumianym rozproszeniem zabudowy.
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Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”
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4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody.
Na terenie opracowania (działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek) funkcjonują
następujące wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody:
♦ Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy,
♦ Otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego - około 840,0m na zachód od granic
Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
♦ Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001),
♦ obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pod „Bieszczady” PLC (180001).
Z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, nie wystąpią
zagrożenia dla środowiska, ponieważ charakter opracowania MPZP „Smerek
1/2016” wskazuje na potrzebę ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków
zwierząt. Realizacja projektowanego dokumentu nie ma żadnych negatywnych
skutków dla środowiska, a w szczególności obszarów podlegających ochronie.
Ustalenia MPZP „Smerek 1/2016”, nie wpłyną na zmianę poziomu wód gruntowych,
co mogłoby być głównym zagrożeniem dla siedlisk i gatunków zwierząt tu występujących.
Teren miejscowości Smerek nie posiada opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej, co
przedstawia poniższa mapa.
Położenie terenu miejscowości Smerek względem GZWP

Lokalizacja miejscowości Smerek

Źródło:www.psh.gov.pl
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Gmina Cisna jest zróżnicowana pod względem krajobrazowym i przyrodniczym.
Tereny najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym zostały
objęte ochroną. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, zakłada realizację działań z zakresu ochrony środowiska oraz
zapobiegania zagrożeniom degradacji środowiska. Realizacja ustaleń MPZP „Smerek
1/2016”, nie wpłynie na uszczuplenie chronionych siedlisk przyrodniczych, czy gatunków
zwierząt na terenie gminy Cisna, ponieważ jej charakter zakłada ochronę przyrody.
W ramach planowanego nowego sposobu zagospodarowania terenu objętego projektem
MPZP „Smerek 1/2016”, przewiduje się działania pozytywnie oddziałujące na stan
środowiska naturalnego.
Analizując przeznaczenie terenu, pod kątem wpływu na środowisko, należy
stwierdzić, że założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 1/2016”, polegające na zachowaniu w dotychczasowym stanie cennych
siedlisk przyrodniczych łąk i pastwisk oraz wprowadzeniu usług związanych
z gospodarką leśną, będą miały charakter proekologiczny.
5. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBÓW,
W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU.
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) – utworzone zostały celem ochrony
terenów, szczególnie cennych przyrodniczo z uwagi na występujące i bytujące tam ptaki.
Polskie prawo definiuje Specjalny Obszar Ochrony Ptaków, jako obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach patki maja korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
Na szczeblu Unijnym, podstawy prawne utworzenia specjalnych obszarów ochrony
ptaków, zapewnia Dyrektywa Ptasia. Na szczeblu krajowym podstawą prawną funkcjonowania obszarów ochrony ptaków jest Rozporządzenie Ministra Środowiska.
Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) – utworzone zostały celem ochrony
terenów, szczególnie cennych przyrodniczo z uwagi na występujące tam rośliny i żyjące
zwierzęta. Polskie prawo definiuje Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, jako obszar
wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk
przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt,
lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego
stanu ochrony tych gatunków. Obszary takie wyznaczane są w celu zachowania
lub odtworzenia siedliska zajmowanego przez gatunki roślin lub zwierząt będących
przedmiotem szczególnego zainteresowania wspólnoty w ramach jego ochrony. Obszary
takie mogą być wyznaczane także wtedy, gdy przyczyniają się do stworzenia całościowej
spójności sieci Natura 2000 jak również wyznacza się je w celu zachowania w danym
obszarze bioróżnorodności biologicznej. Na szczeblu unijnym podstawy prawne
utworzenia Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk zapewnia Dyrektywa Siedliskowa.
Na szczeblu krajowym podstawą prawną funkcjonowania Obszarów Ochrony Siedlisk
jest Rozporządzenie Ministra Środowiska.
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Konwencja o różnorodności biologicznej - celem Konwencji o różnorodności
biologicznej ratyfikowanej w 1996r (Dz. U. 2001r. Nr 184, poz. 1532), jest ochrona
różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy
i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych,
w tym przez odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich
praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie.
ZARÓWNO POŁOŻENIE JAK TEŻ ZAKRES USTALEŃ MPZP „SMEREK 1/2016”,
POWODUJE, IŻ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ZOSTANĄ W PEŁNI SPEŁNIONE.

Jak wskazuje charakterystyka obszarów Natura 2000 – celem utworzenia
powyższych form o znaczeniu międzynarodowym, jest ochrona terenów, cennych
z przyrodniczego punktu widzenia z uwagi na występujące tam rośliny i żyjące
zwierzęta, a szczególnie ptaki.
Istotne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, polegają
na wprowadzeniu nakazów, zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu,
dotyczących warunków ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, na zasadach ogólnych.
Pod pojęciem integralność obszarów Natura 2000 należy rozumieć spójność
czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie
populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano
lub wyznaczono obszar Natura 2000, co oznacza kompletność cech, czynników i procesów
związanych z tym obszarem, które mogą mieć wpływ na cele jego ochrony.
Tereny objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek
1/2016”, położone są w obszarach NATURA 2000 „Bieszczady”, oznaczone kodem PLC
180001, w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz w Ciśniańsko-Wetlińskim
Parku Krajobrazowym.
Zagospodarowanie terenu planowanego MPZP „Smerek 1/2016”, przewiduje
realizację założeń i celów ochrony środowiska zawartych w dokumentach
ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym a
charakter zmiany planu można w pełni uznać za proekologiczny.
6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE, W TYM ODDZIAŁYWANIE
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE
ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA
2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO,
A W SZCZEGÓLNOŚCI: RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, LUDZI, ZWIERZĘTA,
ROŚLINY, WODĘ, POWIETRZE, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, KRAJOBRAZ, KLIMAT,
ZASOBY NATURALNE, ZABYTKI, DOBRA MATERIALNE, Z UWZGLĘDNIENIEM
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI ŚRODOWISKA I MIĘDZY
ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY
Każdy uczestnik procesu inwestycyjnego, winien wykazać szczególną dbałość
o środowisko i zdrowie ludzi. Pierwszym uczestnikiem tego procesu, jest planista, który
określając nowe przeznaczenie terenu, winien kierować się zasadą zrównoważonego
rozwoju. W szczególności należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej
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i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, między innymi poprzez zapewnienie:
kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, składowania i
unieszkodliwiania odpadów, urządzania i kształtowania terenów zieleni, ochrony walorów
krajobrazowych, uwzględnienie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi
i ich skutkom, jak również uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony powietrza, wód,
gleby, ziemi, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz polami elektromagnetycznymi.
Przepisy prawa stanowią, iż w granicach administracyjnych miast oraz w obrębie
zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi, zabrania się budowy zakładów stwarzających
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi, a w szczególności lokalizowania obiektów
mogących spowodować wystąpienie poważnych awarii.
Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, przewidują pozytywne oddziaływania na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko
przyrodnicze.
Przeznaczenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na cele usług związanych z
obsługą gospodarki leśnej, nie będzie stanowić w zasadzie żadnych znaczących
ingerencji w stan środowiska, tym bardziej, że obejmuje on ważne cele ochrony
środowiska i różnorodności biologicznej (świeże łąki użytkowane ekstensywnie
Arrhenatherion elatioris) a usługi związane z gospodarką leśną, nie spowodują
ingerencji w stan gleby i wód podziemnych.
W zakresie oddziaływania na różnorodność biologiczną
Realizacja projektu MPZP „Smerek 1/2016”, przełoży się znacząco pozytywnie na
stan zachowania różnorodności siedliskowej i gatunkowej terenu miejscowości Smerek.
Obszar
opracowania
Planu
Miejscowego,
znajduje
się
w
granicach
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000. Na w/w
terenie stwierdzono występowanie cennych siedlisk przyrodniczych (Arrhenatherion
elatioris) oraz zwierząt chronionych (wilk).
W ramach realizacji MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” obowiązuje zakaz budowy
jakichkolwiek budynków i instalacji a jedynie przewiduje się na części działki
zagospodarowanie w postaci placu składowego na drewno, ewentualne ścieżki
dydaktyczne, jeżeli środki finansowe na to pozwolą. Pozostała część działki będzie
zachowana w stanie nienaruszonym w postaci łąki. Będzie to działanie pozytywne,
długoterminowe. Nie przewiduje się oddziaływania na świat zwierzęcy realizacji
przedmiotowej inwestycji (działanie pozytywne jako ochrona terenów użytkowanych
przez duże ssaki drapieżne).
♦

W zakresie oddziaływania na ludzi
W związku z charakterem MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, który zakłada
utrzymanie w dotychczasowym stanie cennych siedlisk przyrodniczych, ochronę terenów
wykorzystywanych przez chronione zwierzęta oraz usługi związane z gospodarką leśną,
nie przewiduje się żadnego negatywnego oddziaływania zarówno długoterminowego jak
krótkoterminowego, planowanej inwestycji na ludzi.
Ze względu na planowany sposób zagospodarowania terenu, nie wystąpią żadne
zanieczyszczenia wody i gleby.
♦
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W zakresie oddziaływania na zwierzęta
Projekt MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, z uwagi na poszanowanie świata
roślinnego i zwierzęcego, przewiduje funkcję proekologiczną, mającą na celu zachowanie w
dotychczasowym stanie i ochronę w/w elementów środowiska. Jak wykazały opracowania,
teren objęty Planem wykorzystywany jest w ramach terytorium wilka oraz innych zwierząt
objętych ochroną, ujętych w ramach sieci Natura 2000. Przeznaczenie terenu ustalone w
projekcie MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, będzie miało charakter stały, pozytywny i
długoterminowy oraz przyczyni się do zachowania populacji zwierząt chronionych.
♦

W zakresie oddziaływania na rośliny
Realizacja ustaleń projektu MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” wykluczy możliwość
nieodpowiedniego zagospodarowania terenu, na którym stwierdzono cenne siedliska
przyrodnicze (łąki) i zakłada ochronę powyższych siedlisk.
W stanie obecnym teren inwestycji pokryty jest świeżymi łąkami użytkowanymi
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) oraz drzewami na skraju obszaru. Projekt Planu
zakłada zachowanie w stanie istniejącym terenów łąk oraz wykorzystanie części terenu na
potrzeby usług związanych z obsługą gospodarki leśnej.
Powyższe przeznaczenie terenu będzie miało pozytywne i długoterminowe
oddziaływanie na szatę roślinną przedmiotowego obszaru.
♦

W zakresie oddziaływania na wodę
Charakter MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, nie będzie miał bezpośredniego
wpływu na wody powierzchniowe potoku Wetlina ani jego dopływów. Działania
inwestycyjne w ramach usług związanych z obsługą gospodarki leśnej, nie spowodują
obniżenia poziomu wód gruntowych. Nie przewiduje się żadnych działań, mających na celu
naruszenie obecnego stanu wód – jest to więc oddziaływanie neutralne.
♦

W zakresie oddziaływania na powietrze
W ramach prac związanych z obsługą gospodarki leśnej, nie przewiduje się żadnych
emitorów hałasu oraz zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery, które powodują
negatywne oddziaływanie. W związku z tym wyklucza się wpływ negatywny ustaleń MPZP,
o nazwie „Smerek 1/2016” na stan powietrza atmosferycznego.
♦

W zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi
Utworzenie składu drewna, na powierzchni kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów
kwadratowych powierzchni, w ramach gospodarki leśnej na części terenu objętego
projektem MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, nie spowoduje znaczącej ingerencji w
powierzchnię ziemi, a zachowanie w dotychczasowym stanie terenów łąk, będzie miało
charakter pozytywny na ochronę gleby i pokrycia szaty roślinnej. Ilość i powierzchnia
ewentualnego składu drewna jest znacznie ograniczona, ze względu na to, że w sąsiedztwie
nie ma mostu przez który mogłyby przejeżdżać środki transportujące drewno, zatem
ewentualne składowanie, należałoby rozpatrywać jako okazjonalne.
♦

W zakresie oddziaływania na krajobraz
Realizacja przewidywanych w projekcie MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” działań
związanych z ochroną gatunkową roślin i zwierząt oraz z obsługą gospodarki leśnej,
nie zakłada żadnych ingerencji w krajobraz. Ustalenia Planu zakładają jedynie zachowanie
w dotychczasowym stanie cennych siedlisk przyrodniczych jako świeże łąki użytkowane
♦
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ekstensywnie oraz przeznaczenie części terenu na potrzeby gospodarki leśnej.
W zakresie oddziaływania na krajobraz będzie to działanie stałe, długoterminowe.
W zakresie oddziaływania na klimat
Działania planowane w ramach realizacji ustaleń MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”,
nie mają żadnego przełożenia na zmiany klimatyczne zarówno regionalne jak i lokalne.
♦

W zakresie oddziaływania na zasoby naturalne
Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego wpływu ustaleń MPZP, o nazwie
„Smerek 1/2016”, na zasoby naturalne przedmiotowego obszaru.
♦

W zakresie oddziaływania na zabytki i dobra materialne
Realizacja ustaleń MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” nie ma żadnego negatywnego
wpływu na ochronę i stan zachowania wartości historyczno – kulturowych na terenie
gminy.
♦

7. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU MPZP „SMEREK 1/2016”, W
SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
Charakter ustaleń projektu MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” nie powoduje żadnego
negatywnego wpływu na środowisko. Cele Planu mają charakter pozytywny,
proekologiczny. Założenia projektu MPZP wprowadzają zakaz budowy czegokolwiek,
zwłaszcza obiektów kubaturowych. Podstawowe przeznaczenie terenu: U - usługi w
zakresie gospodarki leśnej, przy zachowaniu istniejących użytków rolnych jako łąki lub
pastwiska, chronione przed sukcesją (zarastaniem).
7.1. W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych
Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych, obszar opracowania
znajduje się w regionie wodnym Górnej Wisły o nazwie JCWPd 168 i oznaczonym
europejskim kodem PLGW2000168 (zgodnie z podziałem na 172 części obowiązującym od
01.01.2016r). Jest to obszar dorzecza Wisły 2000, podlegający pod Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Biorąc pod uwagę ocenę stanu zarówno ilościowego jak
i jakościowego, przedstawia się on dobrze, a ocenę ryzyka uznaje się jako niezagrożoną.
Brak derogacji.
CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH NR 168:
Powierzchnia: 2795,9km2
Region: Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich i
Wschodniego Podkarpacia
Województwo: podkarpackie
Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski
Arkusze MhP w skali
1: 50 000: opisano na mapie lokalizacyjnej
Arkusze MhP w skali
1: 200 000: Przemyśl, Jasło, Łupków
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Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIV – karpacki,
Głębokość występowania wód słodkich: 0 – 80 m (na podstawie rozpoznania regionalnego)

SYMBOL całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile: Q, Pg, Pg-Cr
Opis symbolu: W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany
z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej
z poziomami w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogeńskiei kredowe (fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód zwykłych (do
głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka poziomów wodonośnych. Poziomy fliszowe
występują w utworach paleogenu i kredy oraz paleogeńsko-kredowych – nierozdzielnych.
Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki)
Pg-Cr – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych (fliszowych), strefa
aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t.
Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo - stan
dobry, Pg-Cr - ilościowo – stan słaby, jakościowo - stan bardzo dobry.
GZWP występujące w obrębie JCWPd: 431 (Pg).
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Natomiast jeżeli chodzi o Jednolite Części Wód Powierzchniowych, obszar
opracowania jest w zasięgu JCWP o nazwie: „Solinka do Wetliny”, oznaczonym europejskim
kodem PLRW2000122212699. Teren podlega pod Region Wodny Górnej Wisły
o naturalnej części wód GW0803, w obszarze dorzecza Wisły 2000, w zasięgu Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zarówno wg Kondrackiego jak i Illiesa jest to
ekoregion Karpaty (10). Wodę tworzy potok fliszowy o naturalnej części wód i złej ocenie
stanu. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych można ocenić, jako niezagrożone.
Nie ma potrzeby wprowadzania rozwiązań chroniących środowisko, gdyż sam
charakter MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, ma na celu działania proekologiczne
i w żadnym stopniu nie narusza stanu wód podziemnych i powierzchniowych.
7.2 W zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby, krajobrazu.
Teren Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, położony jest w granicach Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego - w związku z tym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, dotyczące warunków ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, wynikające z
ustanowienia w/w obszaru jak również z ustawy z dnia 16.04.2004r., o ochronie przyrody
(j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 1651) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353).
Cele zawarte w planie są jak najbardziej zgodne z celami ochrony w/w parku krajobrazowego.
7.3. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
W zakresie wpływu projektu MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, polegającego na
zachowaniu w nienaruszonym stanie cennych siedlisk przyrodniczych łąk nie występują
żadne działania negatywne. W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzania
rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.
7.4 W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami, elektroenergetycznym
promieniowaniem niejonizującym oraz ryzykiem wystąpienia poważnych
awarii.
Z analizy obszaru objętego projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, wynika, że w/w zagrożenia nie dotyczą
przedmiotowego terenu. Zachowanie w istniejącym stanie terenów łąk i pastwisk oraz
dopuszczenie ewentualnego składowiska drewna w ramach gospodarki leśnej, nie
spowoduje żadnych negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym, a tym samym
ryzyka wystąpienia poważnych awarii.
7.5 W zakresie ochrony przed powodzią
Dla omawianego terenu nie sporządzono map ryzyka powodziowego oraz map
zagrożenia powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgodnie
ze Studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzonym przez Dyrektora RZGW w
Krakowie teren objęty opracowaniem nie jest narażony na zalewanie wodami Q1%, jak
również żadnymi innymi wodami powodziowymi. W przypadku gdy na danym terenie nie
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zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego do
wyznaczania terenów zalewowych wodami Q1% stosuje się mapy sporządzone na
potrzeby w/w Studium.
7.6 W zakresie obszarów osuwiskowych
Teren Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek
1/2016”, obejmuje obszary poza udokumentowanymi terenami osuwiskowymi lub
predysponowanymi do osuwania się mas ziemi. Obszar Planu znajduje się na niewielkim
wzniesieniu, jednak przeznaczenie terenu, które przewiduje utrzymanie w
dotychczasowym stanie cennych łąk i pastwisk, chronionych przed sukcesją oraz usługi
związane z obsługą gospodarki leśnej, nie przyczynią się w żadnym stopniu do powstania
ruchów osuwiskowych.
7.7 W zakresie ochrony świata roślinnego i zwierzęcego
Charakter MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, zakłada w całości ochronę flory
i fauny obszaru opracowania, poprzez pozostawienie w dotychczasowym stanie terenu łąki
(cennych siedlisk Arrhenatherion elatioris) oraz ochronę areału wykorzystywanego m.in.
przez wilka.
8. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE
MPZP „SMEREK 1/2016” WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS
METOD DOKONYWANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU ALBO
WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA
NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Rozwiązaniem alternatywnym do rozwiązania zawartego w projekcie MPZP,
o nazwie „Smerek 1/2016”, jest pozostawienie założeń obowiązującego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 9”. Plan ten zakłada przeznaczenie
terenu na potrzeby usług rekreacyjno – wypoczynkowych, oznaczonych jako UT.
W dokumencie obecnie obowiązującym MPZP „Smerek 9”, określono podstawowe
przeznaczenie gruntów jako obiekty bazy noclegowej, gastronomicznej, urządzenia sportu i
rekreacji.
Na terenie tym dopuszczono:
♦ lokalizację usług komercyjnych jako uzupełniających,
♦ lokalizację pól namiotowych i campingowych,
♦ lokalizację małej architektury, związanej z wypoczynkiem i rekreacją,
♦ lokalizację miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb własnych
♦ lokalizację dojazdów i dojść pieszych
♦ lokalizację sieci urządzeń infrastruktury technicznej.
Porównując wariant nie podejmowania procedowania projektu MPZP, o
nazwie „Smerek 1/2016”, z wariantem przystąpienia do planowanych działań,
inwestycyjnych dopuszczonych obowiązującym MPZP ”Smerek 9” ,należy podkreślić,
że przyjęte w projekcie MPZP, o nazwie ”Smerek 1/2016”, ustalenia są najlepsze z
możliwych.
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9. ANALIZA
ZGODNOŚCI
PROJEKTU
MPZP
„SMEREK
1/2016”
Z KIERUNKAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OKREŚLONYMI W
OBOWIĄZUJĄCYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CISNA, W ZAKRESIE WSKAZANYCH W NIM:
PRZEBIEGU
POWIĄZAŃ
PRZYRODNICZYCH,
CIĄGÓW
I
KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH.
Na potrzeby opracowania niniejszej prognozy została dokonana analiza zgodności
ustaleń projektu MPZP „Smerek 1/2016”, z kierunkami zagospodarowania przestrzennego
określonymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Cisna, w zakresie wskazanych w nim: przebiegu powiązań
przyrodniczych, ciągów i korytarzy ekologicznych. Działki objęte analizowanym projektem
Planu Miejscowego obejmują przeznaczenie na potrzeby usług związanych z obsługą
gospodarki leśnej.
Analizując powyższy zapis w kontekście ustalonej w obecnie obowiązującym
Studium strefy: „koncentracja usług publicznych, komercyjnych jak również usług
związanych z obsługą gospodarki leśnej, usług turystycznych i obsługą turystyki” należy
stwierdzić, iż obszar objęty projektem MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, nie narusza
ciągów i korytarzy ekologicznych, tras migracyjnych zwierząt, ponieważ planowane
opracowanie MPZP zakłada szeroko pojętą ochronę przyrody i powiązań przyrodniczych.
10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Obszar opracowania MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, dotyczy terenu położonego
w granicach administracyjnych gminy Cisna, w miejscowości Smerek, którego
przedmiotem są działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek.
Wnioskodawcą
opracowania
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, jest Wójt Gminy Cisna.
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, wynika z faktu, iż Gmina Cisna, chce wprowadzić racjonalny sposób
zagospodarowania działek nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, uwzględniający
poszanowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu, dlatego też nie
planuje realizowania w obecnym czasie jak i w przyszłości, zamierzeń inwestycyjnych,
określonych w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 9”, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/57/98 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia
1998r, bowiem ustalenia tegoż planu nie sprzyjają ochronie środowiska rozumianej w
szerokim znaczeniu.
Ze względu na szczególne uwarunkowania przyrodnicze, działki nr ew. 52/4 i 52/2,
obręb Smerek, zagospodarowane zostaną w sposób uwzględniający ochronę terenu przed
sukcesją (zarastaniem).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w
miejscowości Smerek, Gmina Cisna, stworzy podstawy prawne do zachowania w
nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510. Ponadto
rezygnacja z budowy obiektów dopuszczonych MPZP „Smerek 9”, umożliwi
wykorzystywanie bezkonfliktowe terenu będącego terytorium wilka – gatunku ściśle
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chronionego, wymagającego ochrony czynnej. MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”,
przeciwdziałać będzie fragmentacji jego terytorium.
Celem sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
o nazwie „Smerek 1/2016”, o powierzchni 5,9483 ha, jest zachowanie w dotychczasowym
stanie chronionych siedlisk przyrodniczych i zagospodarowanie terenu w postaci użytku
rolnego jako nieograniczonej łąki lub pastwiska, chronionego przed sukcesją (zarastaniem)
oraz utworzenie usług związanych z obsługą gospodarki leśnej.
Obszar objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, stanowią użytki zielone, w
postaci pastwisk trwałych PsIV i PsV oraz terenów zadrzewień na pastwisku o użytku LzrPsIV. W stanie obecnym działki porośnięte są typową roślinnością trawiastą (siedlisko
przyrodnicze Arrhenatherion elatioris). We wschodniej części terenu objętego projektem
planu miejscowego występuje teren porośnięty drzewami – samosiewkami, stanowiący
kontynuację terenu leśnego na działkach sąsiednich.
Obszar objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w granicach:
♦ Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
♦ Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
♦ Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001),
♦ Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001)
♦ oraz w odległości około 840,0m na zachód od granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Działki objęte projektem Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, o
nazwie „Smerek 1/2016”, obejmują teren usług związanych z obsługą gospodarki leśnej.
Dotychczasowe przeznaczenie terenu ustalone w obowiązującym MPZP „Smerek 9”
(usługi rekreacyjno – wypoczynkowe), jest niekorzystne dla środowiska przyrodniczego,
ponieważ realizacja zamierzeń zawartych w obowiązującym obecnie Planie ograniczałaby
obszary wykorzystywane przez duże ssaki drapieżne m. in. wilka oraz naruszyłaby
ochronę cennych siedlisk przyrodniczych.
Odstąpienie od realizacji ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Smerek 1/2016”, może prowadzić do powstania konfliktów pomiędzy
potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju gospodarczego. Szczególnie
niekorzystne byłoby zaniechanie realizacji działań w zakresie ochrony różnorodności
biologicznej.
Z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, nie wystąpią zagrożenia
dla środowiska, ponieważ charakter projektu MPZP „Smerek 1/2016” wskazuje
na potrzebę ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt. Realizacja
projektowanego dokumentu nie ma żadnych negatywnych skutków dla środowiska,
a w szczególności obszarów podlegających ochronie.
Analizując przeznaczenie terenu, pod kątem wpływu na środowisko, należy
stwierdzić, że założenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 1/2016”, polegające na zachowaniu w dotychczasowym stanie cennych siedlisk
przyrodniczych łąk i pastwisk oraz utworzeniu usług związanych z gospodarka leśną (np.
place składowe na drewno), będą miały charakter proekologiczny. Ilość i powierzchnia
ewentualnego składu drewna jest znacznie ograniczona, ze względu na to, że w sąsiedztwie nie
ma mostu przez który mogłyby przejeżdżać środki transportujące drewno, zatem ewentualne
składowanie, należałoby rozpatrywać jako okazjonalne.
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Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek
1/2016”, przewidują pozytywne oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko przyrodnicze.
Przeznaczenie terenu na cele usług związanych z obsługą gospodarki leśnej, nie
będzie stanowić w zasadzie żadnych znaczących ingerencji w stan środowiska, tym
bardziej, że obejmuje ważne cele ochrony środowiska i różnorodności biologicznej (świeże
łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris) a usługi związane z gospodarką
leśną, nie spowodują ingerencji w stan gleby i wód podziemnych.
Porównując wariant niepodejmowania projektu MPZP, o nazwie „Smerek
1/2016”, z wariantem przystąpienia do planowanych działań inwestycyjnych
dopuszczonych obowiązującym MPZP ”Smerek 9”, należy podkreślić, że przyjęte w
projekcie MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” rozwiązania są najlepsze z możliwych.

11. ZAŁĄCZNIKI
♦

♦
♦
♦

Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29.06.2016r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
Materiały robocze: roboczy projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Smerek 1/2016” tj. część graficzna w skali 1: 1000 oraz opisowa
Dokumentacja fotograficzna
Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania.







Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U z 2016r, poz. 778 z późn. zm./
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz. U. z 2016r,
poz. 672, z późn. zm./
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r., w sprawie
opracowań ekofizjograficznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1298, z późn. zm./
Ustawa z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko /j.t. Dz. U. z 2016, poz. 353/
Inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem.
Analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map, literatury, danych
statystycznych, wyników badań monitoringowych.

1.2. Cel opracowania.
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, to dokumentacja sporządzona na
potrzeby nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie
„Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, na
podstawie uchwały Rady Gminy Cisna o przystąpieniu do sporządzenia planu
miejscowego ( Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016r.).
Projektowany MPZP o nazwie „Smerek 1/2016”, swym zakresem obejmuje teren
(obecnie działka nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, o powierzchni 5,9483 ha),
oznaczony w obecnie obowiązującym MPZP „Smerek 9” zatwierdzonym Uchwałą Nr
III/57/98 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 1998r., symbolem UT – teren usług
rekreacyjno – wypoczynkowych, na którym planuje się zmianę dotychczasowej funkcji
usług turystyczno-wypoczynkowych, na potrzeby usług związanych z obsługą
gospodarki leśnej. Nie planuje się wprowadzić na obszarze objętym opracowaniem
planu zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej czy rekreacyjnej. Ze względu na
uwarunkowania przyrodnicze, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, objęte
nowym planem miejscowym, zagospodarowane zostaną w sposób uwzględniający
ochronę terenu przed sukcesją (zarastaniem) oraz przed zabudową rekreacyjnowypoczynkową.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu
położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, stworzy podstawy prawne do
zachowania w nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego
kategorii – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) kod: 6510. Według opracowania Bieszczadzkiego
Parku Narodowego pt. „Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników, na obszarze
otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4 i
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52/2, obręb Smerek, wykorzystywane są w ramach terytorium wilka, który jest
gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej.
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , o nazwie „Smerek
1/2016”, wynika z faktu, iż Gmina Cisna, chce wprowadzić racjonalny sposób
zagospodarowania działek nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, w sposób
uwzględniający poszanowanie walorów krajobrazowych tego terenu, dlatego też nie
planuje realizowania w obecnym czasie jak i w przyszłości, zamierzeń inwestycyjnych,
określonych w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 9”, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/57/98 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia
1998r.
Celem opracowania ekofizjografii podstawowej, jest dokonanie analizy terenu
objętego projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pod kątem
dostosowania planowanej funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania
przestrzennego, do istniejących uwarunkowań przyrodniczych.
Analiza winna zapewniać trwałość podstawowych procesów przyrodniczych,
warunki odnawialności zasobów przyrodniczych, o ile jest to możliwe w obszarze
opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
W oparciu o istniejące uwarunkowania oraz planowaną nową funkcję terenu,
ekofizjografia winna wskazywać na rozwiązania eliminujące lub ograniczające
zagrożenia i negatywny wpływ na środowisko w obszarze opracowania.
1.3. Zakres opracowania.
Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, ekofizjografia podstawowa winna
być opracowana na podstawie:
wyników badań i pomiarów terenowych,
analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, w szczególności dokumentacji hydrologicznych
i dokumentacji geologiczno – inżynierskich,
dokumentacji geologicznych złóż kopalin,
dokumentów planistycznych opracowanych na podstawie Prawa wodnego,
Prawa geologicznego i górniczego, map glebowo – rolnych,
planów urządzania lasów,
planów rezerwatów przyrody,
planów parków narodowych i krajobrazowych,
dokumentacji różnych form ochrony przyrody,
dokumentacji uzdrowisk,
rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne.
Do opracowania niniejszej ekofizjografii analizą objęto tylko te materiały
archiwalne, które były właściwe i charakterystyczne dla przedmiotowego obszaru.
Zakres opracowania dostosowany został do rodzaju i przedmiotu projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, oraz specyfiki
środowiska naturalnego terenu objętego opracowaniem oraz terenów sąsiednich.
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Ekofizjografia składa się z:
części opisowej,
graficznej,
dokumentacji fotograficznej.
Część opisowa zawiera informacje na temat charakterystycznych elementów
środowiska przyrodniczego, warunków gruntowo – wodnych, rzeźby terenu, warunków
geologicznych, klimatu lokalnego oraz innych elementów istotnych dla oceny stanu
jakości środowiska.
Część opisowa zawiera wnioski wynikające z dokonanej analizy, które winny być brane
pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji, w sprawie opracowania projektu MPZP
„Smerek 1/2016”, czy też odstąpienia od tegoż opracowania.
Część opisowa zawiera ocenę odporności środowiska na degradację oraz zdolność
do regeneracji. Zawiera również ocenę stanu ochrony i użytkowania zasobów
przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej, ocenę stanu zachowania walorów
krajobrazowych, ocenę zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania
obszaru.
Część graficzna została opracowana na podkładach mapowych na potrzeby MPZP
„Smerek 1/2016” w skali 1:2000, czyli w skali odpowiadającej opracowaniu
dokumentów planistycznych na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Smerek 1/2016”. Część graficzna zawiera uwarunkowania
ekofizjograficzne przedmiotowego terenu uwzględniając specyfikę środowiska
i problematykę.
2. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ
ŚRODOWISKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

FUNKCJONOWANIA

2.1. Położenie geograficzne i budowa geologiczna terenu.
Teren objęty opracowaniem położony jest w południowej części województwa
podkarpackiego, w powiecie leskim.
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Ryc. 1. Położenie terenu objętego MPZP „Smerek 1/2016”
/https://www.google.pl/

Plan Miejscowy swym zakresem obejmuje działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb –
Smerek o powierzchni 5,9483ha. Zgodnie z ewidencją gruntów jest to teren trwałych
użytków zielonych stanowiący pastwiska trwałe o użytku PsIV i PsV oraz teren
zadrzewień na pastwisku o użytku Lzr-PsIV.
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016”,
nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o którym mowa w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych.
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Ryc. 2. Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”
/http://mapy.geoportal.gov.pl/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016"

Badany teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w obrębie:
mezoregionu – Bieszczady Zachodnie (Kod: 522.12),
makroregionu – Beskidy Leśne (Kod: 522.1),
podprowincji – Zewnętrzne Karpaty Wschodnie (Kod: 522.524-526),
prowincji – Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim (Kod: 52),
region – Góry Średnie.
Omawiany teren położony jest poza terenami górniczymi oraz poza granicami
udokumentowanych złóż kopalin. Na działkach jak też w ich najbliższym sąsiedztwie
nie występują tereny osuwiskowe a także tereny predysponowane do osuwania się mas
ziemnych. Najbliżej występującym terenem osuwiskowym, w odległości około 190,0m
jest obszar na północ od działek objętych Planem.
Działki nr ew. 52/4 i 52/2, leżą w obszarze górzystym o spadku terenu w
kierunku południowo – zachodnim (do rzeki Wetlina) i rzędnych wysokościowych od
665,0m n.p.m. do 625,0m n.p.m.
Teren objęty opracowaniem, nie obejmuje starorzeczy, ani też terenów
większych rzek. W sąsiedztwie obszaru MPZP, w odległości około 32,0m przepływa
rzeka Wetlina.
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Ryc. 3. Rzeźba terenu obszaru objętego w granicach opracowania MPZP „Smerek
1/2016” /http://mapy.geoportal.gov.pl/i

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016"

Działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, w granicach której planuje się
opracowanie planu miejscowego, leży na pograniczu dwóch obszarów litologicznych.
Większa część terenu działek (cz. południowo – zachodnia oraz centralna) położona jest
w obszarze występowania piasków, żwirów, mad rzecznych oraz torfów i namułów.
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Natomiast północno – wschodnia część położona jest w obszarze występowania
piaskowców, łupków, iłowców i rogowców. Ilustruje to poniższa mapa:
Ryc. 4. Położenie terenu objętego MPZP na tle mapy geologicznej
/http://web3.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Piaskowce, łupki, zlepieńce, margle,
podrzędnie iłowce i mułowce

Piaskowce, łupki, iłowce i rogowce

Piaskowce, mułowce i iłowce

Lessy piaszczyste i pyły lessopodobne

Gliny, piaski i gliny z rumoszami, saliflukcyjno - deluwialne

Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły

Obszar objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016” położony jest w granicach:
Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001),
Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001)
oraz w odległości około 840,0m na zachód od granic Bieszczadzkiego Parku
Narodowego.
W stanie istniejącym w granicach objętych opracowaniem (działki nr ew. 52/4 i
52/2, obręb – Smerek), nie funkcjonują obiekty czy urządzenia lub instalacje, zaliczone
do wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko lub dla których
może być wymagany raport, w rozumieniu przepisów prawnych.
Realizacja ustaleń objętych opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, nie niesie ze sobą
znaczących zagrożeń, nie będzie więc oddziaływać na jakość chronionych siedlisk czy
gatunków, nie będzie też wpływać negatywnie na integralność obszaru Natura 2000,
ponieważ ustalenia planu eliminują funkcję usługową w zakresie obsługi turystyki i
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wypoczynku, na rzecz funkcji usługowej związanej z prowadzeniem racjonalnej
gospodarki leśnej.
Ryc. 5. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle obszarów chronionych
/http://mapy.geoportal.gov.pl/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001)
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Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001)

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego

WNIOSKI:

Ze względu na warunki geologiczne oraz geotechniczne terenu objętego
opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, realizacja ustaleń objętych planem, ze względu na
swój charakter (łąka lub pastwisko), nie będzie powodowała osuwania się mas ziemnych.
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2.2. Wody powierzchniowe i podziemne.
Teren objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w zlewni
rzeki San. W odległości około 32,0m od analizowanego terenu przepływa rzeka Wetlina,
która płynąc w kierunku zachodnim wpada do rzeki Solinki, z kolei Solinka odprowadza
swoje wody do rzeki San, w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie
PLRW2000122212699 i nazwie „Solinka do Wetliny”.
Według dostępnych opracowań wody gruntowe występują głównie
w wietrzelinach i utworach zboczowych. Nie tworzą z reguły jednolitego poziomu
wodonośnego lecz występują w postaci sączeń na różnych głębokościach. W utworach
starszego podłoża skalistego woda gruntowa występuje na dość znacznych
głębokościach w postaci wód szczelinowych. W utworach dolinnych woda gruntowa
występuje w utworach przepuszczalnych posiadając najczęściej zwierciadło swobodne.
Głębokość występowania tych wód zależy od odległości od cieków i wyniesienia
utworów dolinnych nad poziom wody w cieku. Teren objęty projektem MPZP „Smerek
1/2016”, znajduje się w regionie wodnym Górnej Wisły o nazwie JCWPd 168,
oznaczonym europejskim kodem PLGW2000168 (zgodnie z podziałem na 172 części
obowiązującym od 01.01.2016r). Jest to obszar dorzecza Wisły 2000, podlegający pod
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jednolite części wód podziemnych nr 168:
Powierzchnia: 2795,9km2
Region: Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich i
Wschodniego Podkarpacia
Województwo: podkarpackie
Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski
Arkusze MhP w skali 1: 50 000: opisano na mapie lokalizacyjnej
Arkusze MhP w skali 1: 200 000: Przemyśl, Jasło, Łupków
Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIV - karpacki,
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Głębokość występowania wód słodkich:
0 – 80 m (na podstawie rozpoznania regionalnego).
SYMBOL całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile: Q, Pg, Pg-Cr
Opis symbolu:
W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany
z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej
z poziomami w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogeńskiei kredowe (fliszowe)
zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód
zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka poziomów wodonośnych.
Poziomy fliszowe występują w utworach paleogenu i kredy oraz paleogeńsko-kredowych –
nierozdzielnych.
Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki)
Pg-Cr – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych (fliszowych), strefa
aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t.
Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo - stan
dobry, Pg-Cr - ilościowo – stan słaby, jakościowo - stan bardzo dobry.
GZWP występujące w obrębie JCWPd: 431 (Pg).

Teren objęty opracowaniem jest położony poza zasięgiem Głównych Zbiorników
Wód podziemnych oraz ich stref ochronnych.
Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód podziemnych
w formie studni kopanych czy wierconych.
W granicach omawianych działek występuje teren podmokły (mokradła
przejściowe w pasie szerokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów). Zagrożeniem dla
Jednolitych Części Wód Podziemnych i Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
byłaby nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa w terenie zurbanizowanym.
Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”, wprowadza likwidację funkcji generującej ścieki
w zabudowie usługowo – turystycznej na rzecz wprowadzenia nowej funkcji usługowej,
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służącej racjonalnej gospodarce leśnej (np. składy drewna). W związku z powyższym
charakter nowej funkcji terenu należy uznać jako proekologiczny.
Dla omawianego obszaru nie zostało sporządzone opracowanie RZGW
w Krakowie p.n. Studium zagrożenia powodziowego, ani też opracowanie Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej określające tereny potencjalnego zagrożenia
oraz ryzyka powodziowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cisna, omawiany teren nie jest oznaczony, jako teren zagrożenia
powodziowego. Rzędne terenu omawianych działek jednoznacznie wskazują, iż teren
ten nie był i nie może być zagrożony zalewaniem wodami powodziowymi.
Ryc. 6. Tereny opracowania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego
/http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Obszary
opracowania
map zagrożenia
powodziowego

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

WNIOSKI :
Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”, znajduje się poza terenami zagrożenia
powodziowego i ryzyka powodziowego.
Zagospodarowanie terenu w postaci użytku rolnego jako nieograniczonej łąki lub
pastwiska, chronionego przed sukcesją (zarastaniem) na potrzeby usług związanych z
obsługą gospodarki leśnej (np. skład drewna, ścieżki dydaktyczne itp.), nie może
powodować szkody w środowisku naturalnym ani w obszarze analizowanym, ani na
terenach sąsiednich. Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód
podziemnych czy powierzchniowych.
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2.3. Jednolite części wód powierzchniowych

CISNA 2016

Status

Ocena
stanu

Derogacje*

Uzasadnienie derogacji

wg. Illiesa

obszar
dorzecza
Wisły

wg.
Kondrackie
go

2000

Potok fliszowy
(12)

naturalna
część wód

zły

niezagrożona

-

-

Ekoregion

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej (RZGW)

Nazwa

G 0803

Region
wody
Górnej
Wisły

Obszar
dorzecza

Kod

Solinka do
Wetliny

Region wodny

Nazwa JCWP

PLRW2000
122212699

Typ JCWP

Lokalizacja
Scalona część
wód
powierzchniowyc
h (SCWP)

Europejski kod
JCWP

Jednolita część wód
powierzchniowych
(JCWP)

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

Źródło: KZGW „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, Warszawa 2011

RZGW Kraków

Karpaty (10)

Karpaty
(10)
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2.4. Położenie terenu w obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Teren objęty opracowaniem położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych oraz ich stref ochronnych.
W sąsiedztwie terenu objętego MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, w odległości około
560,0m na wschód, znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 431 Zbiornik
warstw Krosno (Bieszczady).
Ryc. 7. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
/http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Na terenie opracowania nie występują żadne cieki lokalne. W bliskim sąsiedztwie
terenu opracowania planu miejscowego przepływa rzeka Wetlina.
Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód podziemnych
w formie studni kopanych czy wierconych, z których woda pobierana byłaby przez
indywidualnych właścicieli, na potrzeby bytowo – gospodarcze.
Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98
z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i
52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno –
wypoczynkowych.
Od czasu uchwalenia MPZP „Smerek 9”, tj. od grudnia 1998r. do chwili obecnej, na
tym terenie nie został zlokalizowany żaden obiekt budowlany kubaturowy.
WNIOSKI :

Teren objęty opracowaniem nie jest położony w zasięgu Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych. Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód
podziemnych czy powierzchniowych.
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2.5. Warunki glebowe.
Według danych z roku 2002 gmina Cisna obejmuje obszar 286,89 km², w tym 5%
to użytki rolne, a 87% - użytki leśne.
Na terenie opracowania występują głównie gleby brunatne, charakteryzujące się
zaawansowanym procesem wietrzenia minerałów pierwotnych, resyntezą minerałów
wtórnych oraz uwalnianiem do roztworów produktów wietrzenia. Przewaga
bezwęglanowych, kwarcowo – krzemianowych skał fliszowych jako podłoża oraz
górskie warunki klimatyczno – roślinne sprawiają, że wśród gleb brunatnych dominują
gleby brunatne kwaśne.
W granicach opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 1/2016”, nie występują grunty wysokich klas bonitacyjnych I, II, III, dla których
wymagana jest zgodna na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, o której
mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, stanowią obszar o powierzchni 5,9483 ha
jako teren trwałych użytków zielonych (pastwiska trwałe PsIV i PsV oraz teren
zadrzewień na pastwisku Lzr-PsIV). Obecnie grunty wykorzystywane są jako łąka, która
we wschodniej części porośnięta jest drzewami.
Na terenie opracowania nie występują gleby pochodzenia organicznego, objęte
ochroną prawną, wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dotychczasowe użytkowanie analizowanego terenu nie spowodowało zagrożenia
zanieczyszczenia gleby substancjami szkodliwymi.
WNIOSKI:

Na terenie opracowania nie występują gleby wysokich klas bonitacyjnych I, II i III
oraz gleby pochodzenia organicznego, objęte ochroną prawną, wynikającą z ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowa funkcja terenu określona w MPZP, o nazwie
„Smerek 1/2016” , nie spowoduje pogorszenia jakości gleby.

2.6. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne.
Teren opracowania MPZP „Smerek 1/2016”, leży w obrębie klimatu górskiego,
cechy właściwe tego obszaru zaznaczają się w przebiegu wszystkich elementów
meteorologicznych.
Warunki termiczne wskazują na dużą zależność od wyniesienia nad poziom morza.
Należy stwierdzić, że na terenie opracowania występują stosunkowo surowe i mroźne
zimy, wiosny o dość dużym stopniu zróżnicowania temperatur z pojawiającymi się
okresowo przymrozkami, lato o upalnym charakterze oraz długa i ciepła jesień.
Najmniejsze średnie zachmurzenie występuje w miesiącu wrześniu. Pogodnym
miesiącem jest również sierpień i październik. Najbardziej pochmurnym okresem
w roku są miesiące listopad – luty.
Klimat gminy Cisna posiada następujące parametry:
Średnia roczna temperatura
+ 4°C
Amplituda temperatur
około + 22°C
CISNA 2016
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Najcieplejszy miesiąc
Najchłodniejszy miesiąc
Suma rocznych opadów
Przeważający kierunek wiatrów:
Okres z największymi opadami
Średnia ilość dni z pokrywą śnieżną
Okres bezprzymrozkowy

lipiec ze średnią temp. + 15,5°C
styczeń
do 1000 mm
południowy, południowo-zachodni,
od czerwca do sierpnia
od 90 do 140 dni
od 140 do około 165 dni

Specyficzną cechą klimatu górskiego jest obniżanie się ciśnienia powietrza
w miarę wzrostu wysokości (8 mmHg na 100 m wzniesienia). Równolegle z obniżającym
się w sposób regularny ciśnieniem atmosferycznym maleje proporcjonalnie ciśnienie
cząsteczkowe tlenu. Niedobór tlenu w powietrzu, zwiększający się wraz z wysokością,
stanowi specyficzną właściwość klimatu górskiego.
Cechą charakterystyczną klimatu górskiego jest stosunkowo duże natężenie
promieniowania słonecznego, przenikającego podczas dni pogodnych bez większych
strat przez czyste, suche i mniej gęste powietrze górskie. W takim środowisku
atmosferycznym zmniejsza się pochłanianie i rozpraszanie promieni słonecznych.
W górach natężenie promieniowania wzrasta dodatkowo w wyniku dużej ilości
promieniowania odbitego od powierzchni śniegu, w związku z tym warunki
bioklimatyczne występujące zimą można określić, jako pozytywne dla badanego
obszaru.
WNIOSKI:
Analizowany teren posiada korzystne warunki klimatu lokalnego, w tym dobre
nasłonecznienie i przewietrzenie.

2.7. Uwarunkowania przyrodnicze - flora i fauna.
Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu „Smerek 1/2016” położony jest
w granicach:
Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego - około 840,0m na zachód od granic
Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000” Bieszczady” (PLC 180001),
Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” PLC (180001).
Działki nr 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, nie są objęte innymi formami ochrony
przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie
przyrody (j.t. Dz. U. z 2015r, poz. 1651), za wyjątkiem wyżej wymienionych.
Ciśniańsko - Wetlińskiego Park Krajobrazowy
funkcjonuje na mocy Uchwały Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Ciśniańsko - Wetlińskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojewody Podkarpackiego, poz. 1545) – w związku z tym
obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczące
warunków ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, wynikające z ustanowienia
w/w obszaru jak również z ustawy z dnia 16.04.2004r.o ochronie przyrody (j.t. Dz. U
z 2015r. poz. 1651) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
CISNA 2016
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oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) – bowiem
teren objęty planem podlega w/w przepisom szczególnym.
Teren Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego to wartości przyrodnicze
charakteryzujące się wysoką - sięgającą 83% lesistością, to siedlisko buczyny karpackiej,
w której największy udział mają buk i jodła, a następnie świerk i jawor. Duże kompleksy
leśne stanowią doskonałe siedlisko bytowania zwierząt. Znajduje się tu najbogatsze
w Bieszczadach stanowisko języcznika zwyczajnego (w pobliżu „Sinych Wirów” między
Bukowinką a Pereszlibą), występuje tu też bardzo rzadki goździk kosmaty (Łopiennik),
naparstnica wielokwiatowa (dolina Rabiańskiego), kruszczyk szerokolistny (dolina
Sanu), goryczka orzęsiona (Żubracze), lulecznica kraińska (dolina Wetliny między
Zawojem a ujściem do Solinki) i inne rzadkie rośliny. W charakterystycznej dla środowiska naturalnego faunie leśnej zwraca uwagę znaczna liczba zwierząt chronionych
lub rzadkich (ok. 80 gat.), w tym drapieżników (11 gat. ssaków i 20 gat. ptaków).
Znakomite warunki bytowania w odludnych ostępach leśnych znajdują liczni
przedstawiciele fauny puszczańskiej, jak np. niedźwiedź brunatny, ryś i żbik oraz
rzadkie ptaki drapieżne (np. orlik krzykliwy, orzeł przedni i gadożer), ptaki
wysokogórskie (np. płochacz halny i siwerniak) i ciepłolubne (np. muchołówka
białoszyja i nagórnik), wiele gatunków płazów, gadów i bardzo licznych owadów.
Na terenie obszaru Parku zakazuje się:
1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.) z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa
w art.17 ust 3 ustawy o ochronie przyrody;
2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4. pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz
starorzeczy;
8. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
9. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
10. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
11. organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
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Zakaz, o którym mowa wyżej nie dotyczy udzielonych, obowiązujących w dniu wejścia
w życie w/w uchwały koncesji oraz prowadzenia działalności, o której mowa w art. 22
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U z 2015r,
poz. 196).
Obszar Natura 2000 „Bieszczady”
wyznaczony został Rozporządzeniem Ministra Środowiska jako obszar specjalnej
ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar
ochrony siedlisk - ta sama powierzchnia, ten sam kod obszaru.
Bieszczady to jedna z najcenniejszych w Europie ostoi fauny leśnej ze wszystkimi
wielkimi drapieżnikami (niedźwiedź, wilk, ryś). W Bieszczadach występuje około 700
gatunków zwierząt wodnych i około 300 gatunków ziemnowodnych. Wśród nich 24 to
endemity karpackie. Bardzo silne są miejscowe populacje wydry, węża Eskulapa, traszki
karpackiej (endemit karpacki) oraz jedna z 5 populacji żubrów w Polsce żyjących na
swobodzie. Bieszczady są ostoją ptasią o randze europejskiej, częścią polsko-ukraińskosłowackiego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Gniazduje tu ok. 150 gatunków
ptaków, w tym co najmniej 38 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 13 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Są to np: bocian czarny, dzierzba czarnoczelna (PCK),
dzięcioł białogrzbiety (PCK), muchołówka białoszyja, orlik krzykliwy (PCK), orzeł
przedni (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad, dzięcioł trójpalczasty (PCK), dzięcioł
zielonosiwy, gadożer (PCK), głuszec (PCK), orzełek włochaty (PCK), puszczyk uralski
(PCK), sóweczka (PCK), włochatka (PCK), płochacz halny (PCK); w stosunkowo wysokim
zagęszczeniu występują: bocian biały i derkacz.
Ryc. 8. Rewiry orła przedniego

/Ptaki w gminie Cisna, Instytut Ochrony Przyrody PAN/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”
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Ryc. 9. Rewiry występowania derkacza
/Ptaki w gminie Cisna, Instytut Ochrony Przyrody PAN/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 23 typów siedlisk cennych dla
ochrony przyrody w UE - wśród nich endemiczne. Największą powierzchnię zajmują
buczyny żyzne i kwaśne oraz jaworzyny i łąki użytkowane ekstensywnie i zbiorowiska
połonin. W ostoi występuje bogata flora roślin naczyniowych (1100 gatunków)
z 7 endemitami wschodniokarpackimi, np. najliczniejsza w Polsce populacja dzwonka
piłkowanego i tocji karpackiej, a także wyjątkowo bogata bryoflora (ok. 1000 gatunków
mchów) choć jeszcze nie dokładnie zbadana.
Bieszczadzki Park Narodowy wraz z otuliną
to najcenniejsza ostoja ssaków i ptaków drapieżnych w Polsce i jedna z najcenniejszych
w Europie. Jego atrakcyjność w skali międzynarodowej wynika przede wszystkim
z występowania naturalnych ekosystemów karpackiej puszczy, z liczebnymi
populacjami dużych ssaków roślinożernych i drapieżnych oraz ptaków drapieżnych. Na
terenie Bieszczadów odnotowano 284 gatunki kręgowców, zaś w Bieszczadzkim Parku
Narodowym 231 gatunków (1 bezżuchwowiec, 10 ryb, 11 płazów, 7 gadów, 144 ptaków,
58 ssaków).
Zasoby faunistyczne BdPN i otuliny, będące pochodną usytuowania geograficznego oraz
zróżnicowania i stopnia naturalności biocenoz, posiadają szczególnie wysokie walory.
Osobliwością jest piętro połonin z interesującą wschodniokarpacką roślinnością oraz
z centrami występowania rzadkich wysokogórskich gatunków zwierząt bezkręgowych.
Wybitne walory BdPN i otaczających go dwóch parków krajobrazowych, przesądziły
o utworzeniu w Bieszczadach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty
Wschodnie”.
Różnorodność biocenotyczna i gatunkowa jest bardzo wysoka. Na dużych
przestrzeniach występują naturalne zespoły leśne i połoninowe, którym towarzyszą
liczne zbiorowiska roślinne o charakterze półnaturalnym porastające tereny dawnych
wsi (tzw. kraina dolin). Lasy zróżnicowane na ponad 30 zbiorowisk o różnej randze
porastają 78% powierzchni BdPN. Ekosystemy nieleśne krainy dolin (ponad 40
zbiorowisk) zajmują 17% ogólnej powierzchni, zaś połoniny odznaczające się
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największą różnorodnością (prawie 50 zbiorowisk) zajmują jedynie 6% obszaru Parku.
Wiele zbiorowisk połoninowych i leśnych wykazuje wschodniokarpacki charakter
rozmieszczenia np.: wilgotne zarośla olchy kosej, jaworzyna ziołoroślowa w odmianie
wschodniokarpackiej,
kwieciste
ziołorośle
połoninowe, wschodniokarpackie
bliźniczysko połoninowe, traworośle wiechlinowo-śmiałkowe, traworośle trzcinnika
leśnego.
Flora naczyniowa liczy około 800 gatunków. Z tej liczby 13 to endemity i subendemity
wschodniokarpackie lub wschodnio-południowokarpackie (np. pszeniec biały, lepnica
karpacka, przywrotnik turkulski, tojad wschodniokarpacki), 6 to gatunki wschodniokarpacko-bałkańskie (np.. chaber Kotschyego, fiołek dacki), zaś 11 to taksony wschodnie
(np. olsza zielona, groszek wschodniokarpacki). Do najcenniejszych roślin spotykanych
w Parku należą także taksony wysokogórskie (około 70 gatunków). Są to m.in.: zawilec
narcyzowy, widłak alpejski, prosiennicznik jednogłówkowy, rojnik górski. 90 gatunków
występujących na terenie BdPN to rośliny prawnie chronione, przy czym 81 objętych
jest ochroną ścisłą. Udział gatunków synantropijnych jest stosunkowo niski (około 10%)
co świadczy o wysokim stopniu naturalności flory.
Bieszczadzki Park Narodowy jest jedną z najcenniejszych w Polsce i Europie ostoi
zwierząt. Odnotowano tutaj 224 gatunków zwierząt kręgowych w tym: 51 ssaków, 144
ptaków, 7gadów, 11 płazów, 10 ryb i 1 gatunek minoga). Teren ten jest stosunkowo
licznie zasiedlany przez gatunki, które uznawane są za zagrożone lub rzadkie w innych
częściach Europy. Występuje tu pełny komplet dużych i średnich drapieżników
i kopytnych, związanych od wieków z lasami Karpat. Populacje niedźwiedzia, wilka,
rysia i jelenia szlachetnego należą do najliczniejszych w kraju. Mniej licznie występują
sarny i dziki, zaś nieregularnie pojawia się łoś. W latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku reintrodukowano w Bieszczadach żubry. Gatunek ten łatwo zaadaptował się do
miejscowych warunków i obecnie populacja bieszczadzka liczy około 150 osobników.
Od 1993 prowadzi się w BdPN udaną reintrodukcję bobra. W Parku prowadzi się
również hodowlę zachowawczą starej rasy konia huculskiego. Dogodne warunki do
życia znalazły tu rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne (orzeł przedni, orlik krzykliwy,
trzmielojad) oraz duże i średnie dziuplaki (puchacz, puszczyki, sóweczka, włochatka,
dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty). Na połoninach gnieżdżą się gatunki
alpejskie: siwernika i płochacz halny. W Bieszczadach odnotowano prawie wszystkie
krajowe gatunki gadów, przy czym dwa najrzadsze gatunki węży - wąż eskulapa
i gniewosz plamisty występują w otulinie Parku. Najliczniejszymi przedstawicielami tej
gromady zwierząt są żmije zygzakowate i jaszczurki żyworodne. W niewielkich
zbiornikach wodnych często spotyka się kumaki górskie i traszki karpackie (endemit
karpacki). W wilgotnych lasach bukowych żyją kontrastowo ubarwione salamandry.
Bieszczadzkie potoki licznie zasiedlają strzeble potokowe, głowacze pręgopłetwe, objęte
w Polsce ochroną gatunkową. Stanową one bazę pokarmową dla pstrąga potokowego,
wydry i bociana czarnego.
Teren MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w granicy korytarza ekologicznego
„Bieszczady – południe”. Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin,
zwierząt lub grzybów. Są ważnym elementem sieci Natura 2000 gdyż umożliwiają
przemieszczanie się organizmów między siedliskami.
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Ryc. 10. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle korytarzy ekologicznych
/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Obszar objęty opracowaniem planem miejscowym, położony jest w granicach
międzynarodowego obszaru węzłowego, wyznaczonego na podstawie krajowej sieci
ekologicznej ECONET-POLSKA.
Ryc. 11. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle krajowej sieci ekologicznej
ECONET - POLSKA
/http://www.ios.edu.pl/biodiversity/9/baza4.htm/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”
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Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem
obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym
i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą
powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi
przyrodniczych w obrębie tego systemu. Sieć ECONET-POLSKA pokrywa 46% kraju.
Składa się ona z obszarów węzłowych i łączących je korytarzy ekologicznych,
wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność,
reprezentatywność, rzadkość i wielkość. Sieć ECONET-POLSKA zawiera w sobie również
obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje
przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są "wbudowane"
w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako tzw. biocentra (regionalne
i lokalne).
Flora i fauna opisywanego terenu:
Teren objęty opracowaniem leży w granicach chronionego siedliska
przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris), kod: 6510. Założenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016”, mają zachować
w nienaruszonym stanie powyższe siedlisko przyrodnicze.
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Charakterystyka
Dla odróżnienia łąk górskich od niżowych, za siedlisko 6510 uznano łąki świeże, dla
których fitosocjologicznym identyfikatorem jest łąka owsicowa (rajgrasowa)
Arrhenatheretum elatioris – wielopostaciowy zespół zbiorowy. Siedlisko rozwinęło się
wtórnie na żyznych glebach o umiarkowanej wilgotności i obejmuje bujne, wielokośne,
dobrze nawożone łąki, w których dominuje Arrhenatherum elatius oraz występują
szlachetne miękkolistne trawy darniowe Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Bromus
hordaceus, Trisetum flavescens, a także rośliny motylkowe. W regionie alpejskim
siedlisko osiąga górną granicę swego zasięgu wysokościowego, stąd skład gatunkowy
fitocenoz często nawiązuje do górskich łąk świeżych. Płaty nieużytkowane mogą być
trudne do odróżnienia od łąk mietlicowych powstałych w trakcie samozadarniania
odłogów (zjawisko to zachodzi na szeroką skalę we wschodniej części regionu) oraz
od łąk podsiewanych kupkówką i innymi szlachetnymi trawami.
Zagrożenia
Siedlisko reaguje na zmianę charakteru i intensywności użytkowania. Wymaga
regularnego, lecz umiarkowanego nawożenia i koszenia. Zarówno zarzucenie, jak i
intensyfikacja każdego z tych zabiegów skutkuje niekorzystnymi zmianami składu
florystycznego. Zagrożenie stanowi także urbanizacja, zwłaszcza dla płatów
występujących w obrębie wsi, zamiana łąk na pola uprawne, regulacja rzek.
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Stan ochrony
Zasoby siedliska w regionie nie są wystarczająco rozpoznane. Znaczna ich część znajduje
się poza obszarami Natura 2000, w dolinach rzecznych w piętrze pogórza. Stan
zachowania siedliska na terenach objętych siecią Natura 2000 jest niewłaściwy: U1.
Program ochrony
Ochrona tego antropogenicznego siedliska wymaga stosowania ekstensywnych form
użytkowania, czyli koszenia 1-2 razy w roku (niezbyt nisko) połączonego z usuwaniem
siana i umiarkowanym nawożeniem organicznym. Na obszarach chronionych należy
równocześnie z zabiegami prowadzić monitoring zmian składu gatunkowego.
Ryc. 12. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle siedlisk przyrodniczych
http://www.iop.krakow.pl/

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”

Według
opracowania
Bieszczadzkiego
Parku
Narodowego,
pt.
„Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4, 52/2 obręb Smerek,
wykorzystywane są w ramach terytorium wilka, wymagającego ochrony czynnej.
WILK (CANIS LUPUS) to największy gatunek z rodziny psowatych. Poluje zwykle
nocą, głównie na zwierzęta kopytne, a także na gryzonie, ptaki, a nawet gady. Czasami
jest nawet padlinożerny. Wiedzie koczowniczy tryb życia, gniazdo ukrywa w gąszczu,
w poszukiwaniu pokarmu może pokonać odległość do 160 km. Żyje od12 do16 lat.
Zamieszkuje obszary zalesione, tundry i stepy. Jeszcze nie tak dawno był tępiony jako
szkodnik, i był zagrożony wyginięciem. Obecnie gatunek chroniony. Międzynarodowa
Unia Ochrony Przyrody podjęła starania mające na celu ratowanie wilka od zagłady.
W Polsce dopiero od 1998 pod całkowitą ochroną.
Wilk należy do bardzo elastycznych drapieżników, żyjąc i polując w watahach, nie traci
swej indywidualności, przedstawia najwyższą formę życia społecznego zwierząt:
członkowie grupy współpracują ze sobą. Taka forma życia w stadzie podnosi znacznie
efektywność w czasie polowania. Przewodzi najsilniejszy basior, choć niekiedy akcjami
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dowodzi wadera. Zdobycz dzielona jest między wszystkich członków stada,
odpowiednio do ich rangi. W czasie polowania w stadzie wilk wyje i skowyczy, co
umożliwia kontakt z pozostałymi wilkami uczestniczącymi w polowaniu. Na raz potrafi
zjeść ponad 10 kg. surowego mięsa. Niezwykle wytrwały w biegu, w poszukiwaniu
pożywienia potrafi w ciągu nocy pokonać odległość ponad 150 km.
Ryc. 13. Wilk – gatunek chroniony stwierdzony na obszarze opracowania
http://www.wikipedia.pl/

W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem, czyli w obszarze analizowanym,
występują tereny leśne o użytku Ls, tereny rolne, łąki oraz teren zabudowy rekreacyjnej
wraz z budynkami rekreacji indywidualnej oraz teren usługowy wraz z budynkami
usługowymi w zakresie obsługi turystów (w odległości około 150 m na południowy –
wschód).
W dalszym sąsiedztwie, około 580,0m na południe od działki nr ew. 52/4, funkcjonuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z budynkami mieszkalnymi oraz
budynkami gospodarczymi.
Na północ od działki wnioskowanej, w odległości około 400,0m, funkcjonuje zabudowa
zagrodowa wraz z budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.
Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego „Smerek 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98 z
dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i 52/2,
obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno –
wypoczynkowych. Założenia projektu MPZP „Smerek 1/2016”, ze względu na
uwarunkowania przyrodnicze, zakładają zagospodarowanie działek nr ew. 52/4 i 52/2
w sposób uwzględniający ochronę terenu przed sukcesją (zarastaniem), z zakazem
zabudowy usługowej w zakresie obsługi turystyki i wypoczynku.

CISNA 2016

Strona | 26

- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

WNIOSKI :

Realizacja ustaleń zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek,
Gmina Cisna, stworzy podstawy prawne do zachowania w nienaruszonym stanie
chronionego siedliska przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510.
Według opracowania Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt. „Inwentaryzacja
stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, wykorzystywane są w ramach
terytorium wilka. Przeznaczenie terenu na potrzeby usług związanych z obsługą
gospodarki leśnej (np. plac składowy drewna, ścieżki dydaktyczne itp.), określone w
MPZP „Smerek 1/2016”, będzie przeciwdziałać fragmentacji terytorium wilka, który jest
gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej.

2.8. Położenie terenu w obszarach zagrożonych podtopieniami
Omawiany teren położony jest poza obszarami zagrożonymi podtopieniami.
Ryc. 14. Obszary zagrożenia podtopieniami
/ http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Teren objęty MPZP „SMEREK 1/2016”
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- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

3. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA
3.1. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu oraz struktura przyrodnicza
Obszar objęty opracowaniem MPZP stanowi łąkę, która we wschodniej części
porośnięta jest drzewami i krzewami. Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w
Cisnej Nr III/57/98 z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane
działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren
usług rekreacyjno – wypoczynkowych.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Cisna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/238/2001 Rady Gminy
w Cisnej z dnia 7 lutego 2001r., teren objęty opracowaniem położony jest w konturze:
obszar „A” – teren poza Parkiem Narodowym. W obszarze „A”, wyodrębnione zostały
strefy:
Istrefa krajobrazu otwartego
IIstrefa osadnicza
IIb- koncentracja usług publicznych, komercyjnych, jak również usług
związanych z obsługą gospodarki leśnej, usług turystycznych i obsługą
turystyki.
Działki objęte opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Smerek 1/2016”, obejmują teren usług związanych z obsługą gospodarki leśnej
(z wyłączeniem budowy budynków, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
i drogowej, na potrzeby usług turystyczno- wypoczynkowych).
3.2. Zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe i ich status prawny
Na przedmiotowym terenie występują obszary, które powinny zostać zachowane
w nienaruszony stanie ze względu na chronione siedlisko przyrodnicze kategorii –
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP „Smerek
1/2016”, terenu położonego w gminie Cisna, stworzy podstawy prawne do objęcia
faktyczną ochroną powyższego siedliska.
Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” położony jest w granicach:
Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego - około 840,0m na zachód od granic
Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001),
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty pod „Bieszczady” PLC (180001).
Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb
Smerek, zagospodarowane zostaną w sposób uwzględniający ochronę terenu przed
sukcesją (zarastaniem), zabudową stanowiąca bazy turystyczno- wypoczynkowe.
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- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

WNIOSKI:
Obszar analizowany objęty jest granicami Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku
Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 „Bieszczady” oraz otuliny Bieszczadzkiego Parku
Narodowego. Nowe przeznaczenie terenu objętego MPZP stworzy podstawy prawne do
ochrony siedlisk przyrodniczych na tym terenie.

3.3. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym
różnorodności biologicznej
Opracowaniem ekofizjograficznym, objęto teren położony w granicach
administracyjnych gminy Cisna. Teren ten pokryty jest świeżą górską łąką użytkowaną
ekstensywnie z rzędu Arrhenatherion elatioris oraz we wschodniej części drzewami.
Działki nr ew. 52/4 i 52/2, wykorzystywane są jako terytorium wilka.
Realizacja przedsięwzięcia objętego opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, ze
względu na swoją funkcję (usługi związane z obsługą gospodarki leśnej) spowoduje
pozytywny wpływ na ochronę siedlisk wymienionych w Załączniku nr 2 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r, w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Funkcja terenów MPZP,
o nazwie „Smerek 1/2016”, nie naruszy kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 z 2010r, poz. 510),
stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jak również wpłynie
pozytywnie na integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

WNIOSKI:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego
w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, stworzy podstawy prawne do zachowania w
nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510.
Według dostępnych materiałów źródłowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego
pt. „Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w gminie Cisna”, działki objęte opracowaniem, wykorzystywane są jako
terytorium wilka. Ustalenia MPZP, w kierunku gospodarki leśnej, przeciwdziałać będą
fragmentacji terytorium wilka, który jest gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym
ochrony czynnej.
Działania związane z podjęciem planu są jak najbardziej zgodne
z ochroną różnorodności biologicznej i stanem zachowania i użytkowania cennych
zasobów przyrodniczych.

CISNA 2016

Strona | 29

- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –
na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

3.4. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych
Walory krajobrazowe przedmiotowego terenu, to typowe malownicze obszary
górskie, charakterystyczne dla tej części Polski.
Tereny sąsiednie to:
od strony wschodniej – teren użytków leśnych Ls (las mieszany)
od strony zachodniej – w bezpośrednim sąsiedztwie wąski pas użytku rolnego,
następnie teren użytków leśnych (las mieszany) oraz ciek wodny (rzeka
Wetlina). W odległości około 200,0m od granic opracowania MPZP, przebiega
droga wojewódzka oraz teren wąskotorowej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej,
od strony południowej – tereny rolne (pastwiska), w odległości od około 110,0m
do około 260,0m, od granic opracowania funkcjonuje zabudowa rekreacyjna oraz
zabudowa usługowa w zakresie obsługi turystów. W odległości około 280,0m
funkcjonuje zabudowa zagrodowa natomiast zwarta zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wsi Wetlina (Stare Sioło) zlokalizowana jest w odległości około
560,0m,
od strony zachodniej – tereny rolne, tereny leśne o użytku Ls (las mieszany) oraz
zabudowa zagrodowa w odległości około 390,0m.
Obszary leśne na terenie gminy Cisna stanowią około 87% jej powierzchni.
Na terenie miejscowości Smerek jak i pozostałych obszarów tej części województwa
przeważa funkcja turystyczna.
Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98
z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i
52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno –
wypoczynkowych. W granicach obszaru obowiązującego MPZP „Smerek 9”, nie została
zlokalizowana żadna zabudowa. Jest to teren pozostawiony w stanie użytków rolnych.
Działki objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z
ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/238/2001 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 lutego 2001r.,
obejmują teren usług związanych z obsługą gospodarki leśnej.
Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i stanowisko Regionalnego
Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: WPN.600.4.3.2015.DF-2,
z dnia 06.03.2015r., teren zagospodarowany zostanie w sposób uwzględniający ochronę
terenu przed sukcesją (zarastaniem), a chronione siedliska przyrodnicze
(Arrhenatherion elatioris), pozostaną w stanie nienaruszonym.
WNIOSKI:

Na etapie realizacji nowej funkcji terenu, oznaczonej w projekcie MPZP „Smerek
1/2016”, należy przyjąć ustalenia, które spowodują zachowanie w nienaruszonym stanie
walorów krajobrazowych, w ramach gospodarki leśnej i powstanie użytku zielonego jako
nieograniczonej łąki lub pastwiska.
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na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

3.5. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi
Na przedmiotowym terenie występują grunty o użytku Ps (pastwiska trwałe)
oraz Lzr-Ps. W obrębie działek nr ew. 52/4 i 52/2 nie występują grunty wysokich klas
bonitacyjnych. Teren nie jest zabudowany obiektami kubaturowymi oraz infrastrukturą
techniczną. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
W stanie obecnym działki porośnięte są typową roślinnością trawiastą (siedlisko
przyrodnicze Arrhenatherion elatioris). We wschodniej części terenu objętego MPZP
występuje teren porośnięty drzewami – samosiewkami, stanowiący kontynuację terenu
leśnego na działkach sąsiednich.
Podjęcie Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29.06.2016r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, stworzy podstawy prawne do zachowania
chronionych siedlisk przyrodniczych i drapieżnych zwierząt chronionych w ramach
ochrony różnorodności biologicznej.
WNIOSKI:
Funkcja terenu określona w MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, winna
przyczynić się do zachowania w nienaruszonym stanie istniejących uwarunkowań
przyrodniczych i przestrzennych.

3.6. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku
Analiza uwarunkowań ekofizjograficznych dla obszaru objętego opracowaniem
wskazuje, że pozostawienie rozpatrywanych terenów w dotychczasowym rolniczym
użytkowaniu nie stwarza w zasadzie istotnych zagrożeń dla środowiska. Jednak po
dłuższym czasie pozostawienie obszaru jako pastwisko trwałe z częściowym
zadrzewieniem prowadzić będzie do stopniowego zarastania roślinnością krzewów i
samosiewami drzew.
Dla omawianego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98
z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i
52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno –
wypoczynkowych. W każdej chwili właściciele działek mogą rozpocząć budowę
obiektów usługowych w zakresie obsługi turystyki i wypoczynku wraz z infrastrukturą
towarzysząca,
co
skutkowałoby
naruszeniem
dotychczasowych
walorów
przyrodniczych tego terenu. Biorąc pod uwagę fakt, iż funkcja określona w MPZP
„SMEREK 9”, mogłaby znacząco i nieodwracalnie doprowadzić do zniszczenia siedliska
chronionego, zapadła decyzja, aby ograniczyć zainwestowanie na tym terenie, poprzez
wprowadzenie nowej funkcji: usługi w zakresie gospodarki leśnej: np. ścieżki
dydaktyczne, skład drewna, czy też pozostawienie tego terenu w stanie
uniemożliwiającym zabudowę. Opracowanie MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016” polegać
będzie na zmianie charakteru funkcji: z usługowej w zakresie obsługi turystyki i
wypoczynku, na usługi związane z racjonalną gospodarką leśną, a tym samym
pozostawienie w dotychczasowym stanie chronionych siedlisk przyrodniczych w postaci
łąk i pastwisk.
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terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

W przypadku realizacji zamierzeń objętych MPZP, nie nastąpią istotne zmiany w
środowisku przyrodniczym. Celem założeń MPZP „Smerek 1/2016”, jest pozostawienie
w nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego kategorii niżowe i
górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510.
Działki wykorzystywane są również jako terytorium wilka, który jest gatunkiem ściśle
chronionym, wymagającym ochrony czynnej.
WNIOSKI:
Projekt MPZP, o nazwie ”Smerek 1/2016” ze względu na swój
proekologiczny charakter, będzie wywierał korzystny wpływ na stan zachowania
środowiska przyrodniczego.

3.7. Ocena stanu środowiska i jego zagrożeń
Dotychczasowa działalność rekreacyjno – wypoczynkowa w sąsiedztwie,
doprowadziła do częściowych zmian w środowisku. Zmiany te z racji powolnego tempa
oraz rozmiaru nie spowodowały poważnych ubocznych skutków dla otoczenia.
Realizacja zamierzeń MPZP „Smerek 1/2016” z przyrodniczego punktu widzenia,
jest korzystna, ponieważ chronione siedliska przyrodnicze łąk i duże zwierzęta
drapieżne, których rewir obejmuje przedmiotowe działki, pozostaną pod faktyczną
ochroną prawną. Ustalenia planu miejscowego, stanowią prawo miejscowe, zatem są
skutecznym narzędziem ochrony przyrody.
Na terenie objętym MPZP „Smerek 1/2016” jak również w jego najbliższym
otoczeniu nie były prowadzone badania stanu zanieczyszczenia powietrza, bowiem nie
było potrzeby prowadzenia takich badań w terenach ekologicznie czystych.
Badania przeprowadzone w 2012r, przez WIOŚ na terenie województwa
podkarpackiego wskazują, że na terenach czystych ekologicznie, do których należy m. in.
obszar objęty MPZP „Smerek 1/2016”, zanieczyszczenia gazowe, tj. dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia), oraz
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin), osiągały niskie
wartości stężeń. W obu przypadkach, nie zanotowano przekroczeń obowiązujących dla
tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu. W związku z tym, obszar ten,
zakwalifikowano do klasy A (o dotrzymanych wartościach kryterialnych). Badania
wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 i
przekroczenie wartości docelowej średniorocznego stężenia benzo(a) pirenu w pyle
zawieszonym PM10 na terenie całego województwa, w związku z tym obszar strefy
podkarpackiej, w obrębie którego znajduje się gmina Cisna, został zaliczony do klasy C.
Na terenie gminy Cisna nie były prowadzone badania dotyczące rozkładu
emitowanych zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu komunikacyjnego. Można
jednak stwierdzić, że zanieczyszczenia motoryzacyjne mają wpływ na tereny znajdujące
się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i parkingów. Obserwowany w ostatnich latach
dynamiczny wzrost liczby pojazdów w regionie, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu
klimatu komunikacyjnego środowiska. W związku z tym, że teren objęty projektem
MPZP „Smerek 1/2016”, oddalony jest od drogi wojewódzkiej, nie jest narażony na
oddziaływanie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i hałasu komunikacyjnego oraz drgań.
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Wprowadzenie nowej funkcji obejmującej działania w ramach gospodarki leśnej
na działkach objętych opracowaniem, spowoduje pozytywne zmiany w środowisku
przyrodniczym i w krajobrazie.
W granicach opracowania, nie występują źródła oddziaływujące negatywnie
na stan sanitarny wód podziemnych czy powierzchniowych.
Teren objęty granicami MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest z dala od obszarów
narażonych na zalewanie wodami powodziowymi. Na terenie działek nr ew. 52/4 i 52/2,
nie udokumentowano terenów występowania osuwisk.
Obecny stan środowiska i jego stan po realizacji założeń MPZP „Smerek 1/2016”,
na przedmiotowym obszarze, będzie eliminować zagrożenia poprzez rozwiązania
chroniące środowisko w zakresie gospodarki leśnej oraz będzie chronić istniejące
siedliska roślin i zwierząt.
4. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU,
POLEGAJĄCA NA OKREŚLENIU KIERUNKÓW I MOŻLIWOŚCI INTENSYWNOŚCI
PRZEKSZTAŁCEŃ I DEGRADACJI ŚRODOWISKA, KTÓRE MOŻE POWODOWAĆ
DOTYCHCZASOWE UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
Stan środowiska, wynikający z realizacji MPZP „Smerek 1/2016”, nie ulegnie
zasadniczej zmianie. Przy spełnieniu wymagań wnikających z przepisów ochrony
środowiska, nowa funkcja nie spowoduje degradacji terenów objętych opracowaniem
oraz terenów sąsiednich, gdyż założenia planu miejscowego przewidują usługi związane
z obsługą gospodarki leśnej, wykluczając usługi w zakresie obsługi turystyki i
wypoczynku.
WNIOSKI:
Przy zachowaniu racjonalnego zagospodarowania, cele MPZP, o nazwie
„Smerek 1/2016”, nie spowodują znaczących zmian w środowisku przyrodniczym
a nawet mogą wpłynąć pozytywnie na stan zachowania terenów chronionych.

5. OKREŚLENIE PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO KSZTAŁTOWANIA
STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ, KTÓRE POWINNY PEŁNIĆ
PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJE PRZYRODNICZE
Przedmiotowy teren posiada obszary, które pełnią istotne funkcje przyrodnicze.
Jest to teren charakteryzujący się, podobnie jak większość terenów gminy, dużymi
walorami atrakcyjności widokowej i krajobrazowej – otoczenie terenu objętego MPZP
„Smerek 1/2016” jest typowe dla tego regionu Polski.
Jest to teren położony w znacznej odległości od drogi wojewódzkiej, przesłonięty
pasem terenu leśnego biegnącego wzdłuż rzeki Wetlina, a przyjęta funkcja terenu,
spowoduje ochronę wartości krajobrazowych.
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Obszar objęty granicami opracowania stanowi wolną, otwartą przestrzeń
pastwiska, bezpośrednio sąsiadującego z terenami leśnymi oraz innymi terenami
rolnymi.
WNIOSKI:
Podjęcie MPZP, o nazwie ”Smerek 1/2016”, spowoduje zachowanie
istniejącego stanu środowiska naturalnego łąk górskich oraz ochroni areał
terytorialny występowania dużych chronionych drapieżników (m. in. wilka).

6. OKREŚLENIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI OCHRONY
ZASOBÓW LUB WYSTĘPOWANIA UCIĄŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA
OCENA WARUNKÓW FIZJOGRAFICZNYCH - WNIOSKI
Analizowany teren, z racji swej lokalizacji i uwarunkowań przyrodniczo –
przestrzennych, powinien być zagospodarowany w sposób
umożliwiający objęcie
ochroną istniejących siedlisk przyrodniczych oraz w sposób umożliwiający zachowanie
rewirów dla populacji wilka.
W granicach opracowania nie występują obszary narażone na zalewanie wodami
powodziowymi.
Funkcja terenu winna obejmować działania w ramach gospodarki leśnej, i winna
być nastawiona na ochronę i zachowanie w nienaruszonym stanie chronionych siedlisk
przyrodniczych.
Na etapie określania nowej funkcji analizowanego terenu, należy doprowadzić do
takich ustaleń przestrzennych, które nie spowodują zniszczenia krajobrazu, a nawet
przyczynią się do ochrony wartości krajobrazowych.
WNIOSKI:
Dla omawianego terenu nie zachodzi potrzeba opracowania szczegółowego
rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości
i zasięgów konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, czyli nie zachodzi
potrzeba opracowania ekofizjograficznego problemowego, o którym mowa
w przepisach prawnych.
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7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY
J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski”- Warszawa 1988r.
Stan środowiska w woj. Podkarpackim w latach 2000-2006 oraz 2002-WIOŚ –
Rzeszów.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Cisna.
Zasięg wód powodziowych województwa podkarpackiego – mapy – Prezesa
KZGW oraz Dyrektora RZGW- Kraków.
MPZP „SMEREK 9” uchwalony uchwałą Nr III/57/98 Rady Gminy w Cisnej, z dnia
30 grudnia 1998r.
Obowiązujące przepisy prawne na dzień opracowania ekofizjografii
podstawowej.
8. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29.06.2016r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości
Smerek, Gmina Cisna.
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM ORAZ
TERENÓW SĄSIEDNICH
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