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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 2017r, poz. 1073 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz. U. z 2017r, 
poz. 519, z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2002r, w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych  /Dz. U. Nr 155 poz. 1298/ 

 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 2017r, poz. 1405, z późn. zm./ 

 Inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem. 
 Analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map, literatury, danych 

statystycznych, wyników badań monitoringowych. 
 

1.2. Cel opracowania. 
 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, jest dokumentacją sporządzoną na 
potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
części miejscowości Strzebowiska uchwalonego Uchwałą Nr XL/249/06 Rady Gminy 
Cisna  z dnia 29 maja 2006r.  

Zmiana swym zakresem obejmuje części działek nr ew. 117/13 i 117/14, obręb – 
0014 Strzebowiska. Teren ten oznaczony jest w aktualnym planie miejscowym 
symbolem: 1.Lz – tereny zieleni – pastwiska z kępowymi zadrzewieniami. 

Teren objęty opracowaniem położony jest w sąsiedztwie: drogi publicznej klasy 
dojazdowej, oznaczonej jako 1.KDd w obowiązującym MPZP. 

W ramach planowanej zmiany planu miejscowego przewiduje się zmianę 
przeznaczenia terenu z pastwiska z kępowymi zadrzewieniami na teren zabudowy, 
wprowadzając obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
budownictwa rekreacji indywidualnej, jako kontynuacji funkcji sąsiedniej. 

 
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Cisna obszar objęty zmianą planu klasyfikowany jest jako – IIa 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I USŁUGOWE, tereny zabudowy istniejącej  
i potencjalnej – gdzie zgodnie z ustaleniami studium dopuszcza się zabudowę 
jednorodzinną i zagrodową, indywidualną i zorganizowaną (osady leśne), ewentualnie 
rekreacyjno – wypoczynkowe oraz usługi, które towarzyszą zabudowie mieszkaniowej 
jako obiekty zabudowane  lub wolnostojące (nie wyodrębnione jako strefa). 

Celem niniejszego opracowania ekofizjograficznego podstawowego, jest dokonanie 
analizy terenu objętego projektem zmiany planu miejscowego pod kątem dostosowania 
planowanej funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego, do 
istniejących uwarunkowań przestrzennych i 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. 
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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. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 zmiany planu 
miejscowego oraz specyfiki środowiska naturalnego terenu objętego opracowaniem 
oraz terenów sąsiednich. 

 
Opracowanie ekofizjograficzne składa się z: 

 części opisowej, 
 graficznej, 
 dokumentacji fotograficznej. 

 
Część opisowa zawiera informacje charakteryzujące poszczególne elementy 

przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na obszarze objętym zmianą planu (warunki 
gruntowo – wodne, rzeźba terenu, warunki geologiczne, warunki klimatyczne oraz inne 
elementy istotne w ocenie stanu jakości środowiska). 
Część opisowa zawiera wnioski wynikające z dokonanej analizy, które winny być brane 
pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji, w sprawie opracowania projektu Zmiany Nr 
1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska, 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. 
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Część graficzna została opracowana na podkładach mapowych i zawiera     

uwarunkowania ekofizjograficzne przedmiotowego terenu uwzględniając specyfikę 

środowiska i problematykę. 

 
 
2. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA 

ŚRODOWISKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

 
 

2.1. Położenie geograficzne i  budowa geologiczna terenu. 
 
Teren objęty opracowaniem położony jest w południowo-wschodniej części kraju,  

na południu województwa podkarpackiego, w powiecie leskim, w gminie Cisna. 
 
Ryc. 1. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

Źródło: /www.google.pl/maps/

 
 Zmiana planu miejscowego swym zakresem obejmuje działki nr ew. 117/13 
i 117/14, obręb – Strzebowiska, o powierzchni około 0,5804 ha. Teren objęty zmianą Nr 
1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska jest terenem niezabudowanym. 
Zgodnie z ewidencją gruntów działki objęte opracowaniem stanowią teren o użytkach 
Lzr-Ps. 
 Opracowanie Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska 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 (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1161). 
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Ryc. 2. Teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska. 

Obszar objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

 

 
 Opracowywany teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska położony jest w obrębie: 

 megaregionu – Region Karpacki, 
 makroregion – Beskidy Lesiste, 
 mezoregionu – Bieszczady Zachodnie, 
 prowincji – Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim, 
 podprowincji – Zewnętrzne Karpaty Wschodnie – Beskidy Wschodnie. 

 
Opracowywany teren położony jest poza terenami górniczymi oraz poza 

granicami udokumentowanych złóż kopalin. Na działkach jak też w najbliższym 
sąsiedztwie nie występują udokumentowane tereny osuwiskowe oraz tereny 
predysponowane do osuwania się mas ziemnych. Na południowym–wschodzie 
i południowym–zachodzie znajdują się wzniesienia, w związku z czym teren omawiany 
znajduje się u podnóży, w których okresowo gromadzą się wody powierzchniowe. 

 
Działki objęte Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska 

leżą w dolinie obszarów, o spadku terenu w kierunku zachodnio – wschodnim 
i rzędnych wysokościowych od około 727,0m n.p.m. do około 742,0m n.p.m. Teren 
objęty opracowaniem, nie obejmuje starorzeczy. 
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Ryc. 3. Rzeźba terenu obszaru objętego opracowaniem Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla 
części miejscowości Strzebowiska. 
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Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska
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 Teren objęty zmianą planu miejscowego położony jest w obszarze występowania 
piaskowców, mułowców, iłowców oraz łupków i rogowców. 

 
Ryc. 4. Orientacyjne położenie terenu objętego Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części 

miejscowości Strzebowiska na tle mapy geologicznej. 

Piaskowce, łupki, zlepieńce, margle,

Piaskowc e, muł owce i iłowce

Gliny, piaski i gliny z rumoszami, saliflukcyjno - deluwialne

Piaskowce, łupki, iłowce i rogowce

Lessy pias zczyste i pyły lessopodobne

Piaski, żwi ry, mady rzec zne oraz torfy i namuły

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska
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Obszar objęty opracowaniem Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 

Strzebowiska położony jest w granicach: 
 Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
 Otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
 Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pod nazwą „Bieszczady” (PLC 

180001), 
 Specjalnym Obszarze Ochrony Mającym Znaczenie dla Wspólnoty pod nazwą 

„Bieszczady” (PLC 180001). 
 
Działki na których planowana jest Zmiana Nr 1/2017 MPZP dla części 

miejscowości Strzebowiska położone są poza granicami: 
 Bieszczadzkiego Parku Narodowego – około 4,10km, 
 Obszarów Chronionego Krajobrazu – około 12,0km od Wschodniobeskidzkiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
 Rezerwatów – około 2,5km od „Olszyna Łęgowa w Kalnicy” oraz około 8,0km od 

„Sine Wiry”, 
 Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wieś Krywe” – około 11,0km. 
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Ryc. 5. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowska na tle obszarów chronionych. 

 Bieszczadzki Park Narodowy i jego otulina 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/  
 

 Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 
  

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Ź ródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/  
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 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pod nazwą „Bieszczady” 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Źródło : http://mapy.geoportal.gov.pl/  
  

 Specjalny Obszar Ochrony Mający Znaczenie dla Wspólnoty pod nazwą 
„Bieszczady”. 

 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Ź ródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/  
 

 
W stanie istniejącym w granicach objętych opracowaniem 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 Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części 
miejscowości Strzebowiska, 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. 
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WNIOSKI: 
Teren objęty opracowaniem Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska położony jest poza terenami górniczymi oraz poza granicami 
udokumentowanych złóż kopalin. Na  tym terenie jak też w jego najbliższym 
sąsiedztwie nie występują tereny osuwiskowe. Teren ten nie jest narażony na 
osuwanie się mas ziemnych. 
Teren objęty zmianą planu miejscowego położony jest w obszarze występowania 
piaskowców, mułowców, iłowców oraz łupków i rogowców. 
 

2.2. Wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, został zawarty 
w niniejszym opracowaniu. 

 
Teren objęty opracowaniem Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 

Strzebowiska położony jest w zlewni rzeki San. W odległości około 3,0km od terenu 
zmiany przepływa rzeka Wetlina, która znajduje się w obrębie jednolitej części wód 
rzecznych o kodzie PLRW2000122212699 i nazwie Solinka do Wetliny. 

Według dostępnych opracowań wody gruntowe występują głównie  
w wietrzelinach i utworach zboczowych. Nie tworzą 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 Zmiany Nr 1/2017 MPZP 
dla części miejscowości Strzebowiska znajduje się w jednolitej części wód podziemnych 
o kodzie PLGW2000168 i nazwie 168. 

Teren objęty opracowaniem nie jest położony w zasięgu Głównych Zbiorników 
Wód podziemnych oraz ich stref ochronnych. Najbliżej znajdującym się Głównym 
Zbiornikiem Wód podziemnych jest Zbiornik Warstw Krośnieńskich (Sanok-Lesko) 
o numerze 431. 
 

Dla omawianego obszaru nie zostały opracowane mapy ryzyka powodziowego 
oraz mapy zagrożenia powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, na obszarach dla których nie zostały 
sporządzone mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego 
obowiązuje opracowanie pn.: Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią w zlewni Sanu, jako integralnego elementu studium ochrony 
przeciwpowodziowej, stanowiący I etap „Studium Ochrony Przeciwpowodziowej", 
sporządzone przez RZGW Kraków. W w/w studium teren działek nr ew. 117/14 
i 117/13, obręb - Strzebowiska położony jest poza terenami narażonymi na zalewanie 
wodami powodziowymi. Teren zalewowy wodą stuletnią występuje wzdłuż rzeki 
Wetlina, z dala od terenu opracowania przedmiotowej zmiany. 
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Ryc. 6. Tereny opracowania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Źródło: http: //mapy.isok.gov.pl/

Tereny opracowania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego

 
  

Na omawianym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód podziemnych 
w formie studni kopanych czy wierconych, z których mogłaby być pobierana woda przez 
indywidualnych właścicieli, na potrzeby bytowo – gospodarcze. 
W sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem funkcjonuje kilka otworów 
hydrogeologicznych. 
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Ryc. 7. Obiekty hydrogeologiczne. 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP

dla części miejscowości Strzebowiska

Obiekt hydrogeologiczny

Ź
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2
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N r Nazwa Głębokość Rzędna Rok Miejscowość Typ obiektu Stratygrafia

1 10650051-
NADLEŚNICTWO CISNA 
S-1

32 672 1990 Przysłup Otwór Trzeciorzęd

2 10650065 - 
DOMKI LETNISKOWE
S-1

24 677 2003 Przysłup Otwór Trzeciorzęd

3 10650069 - 
LEŚNICTWO STUDNIA 
WIERCONA S-1

30 648 2003 Strzebowiska Otwór Trzeciorzęd

4 10650070 - 
PENSJONAT S-1

40 730 2007 Strzebowiska Otwór Trzeciorzęd

5 10650005 - 
OŚRODEK
TURYSTYCZNY
S-1

45 725 2005 Strzebowiska Otwór Trzeciorzęd

6 10650007 - 
OŚRODEK
TURYSTYCZNY
S-2

39 725 2005 Strzebowiska Otwór Trzeciorzęd

 
 

W granicach działek objętych opracowaniem zmiany planu miejscowego nie 
stwierdzono występowania mokradeł oraz innych powierzchniowych zbiorników 
wodnych. 
 
 Teren Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska położony 
jest na obszarze, w którym brak jest głównych użytkowych poziomów wodonośnych.                 
W najbliższej okolicy, od strony północnej oraz południowo-zachodniej, występują dwa 
główne użytkowe poziomy wodonośne o wydajności potencjalnej <10 m3/24h. 
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Ryc. 8. Rozmieszczenie głównych użytkowych poziomów wodonośnych 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/  
 

WNIOSKI: 
Teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska nie 
jest położony w terenach zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. 
Naruszenie istniejących stosunków wodnych na gruncie spowodowane 
działalnością inwestycyjną, polegającą na budowie obiektów kubaturowych oraz 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 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. 
 
Jednolite części wód powierzchniowych 
 

Dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych cele środowiskowe 
ustala się zgodnie z zapisami „Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza 
Wisły”. Głownymi celami są: 

 nie pogorszenie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona, 
poprawa i przywrócenie stanu wszystkich części wód;    

 stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi 
i stopniowe eliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych z wód 
powierzchniowych oraz zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu 
zanieczyszczeń do wód podziemnych;    

 odwrócenie wszystkich znaczących tendencji wzrostowych stężenia 
zanieczyszczeń w wodach podziemnych;    

 osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi dla obszarów 
chronionych w ustawodawstwie wspólnotowym.    

 
Zgodnie z mapą Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obszar Zmiany Nr 

1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska znajduje się w zasięgu JCWP 
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o nazwie: „Solinka do Wetliny”, oznaczonym europejskim kodem 
PLRW2000122212699.  

W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele 
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych 
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia 
przez te wody co najmniej dobrego stanu (dla części wód uznanych za naturalne) oraz 
dobrego lub powyżej dobrego potencjału (dla części wód uznanych za silnie zmienione, 
bądź sztuczne). Wartości tych wskaźników określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 9 listopada 2011r., w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 
z 2011r. Nr 258 poz. 1549) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 
2015r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016r., 
poz. 85). W przypadku wód wykazujących w momencie ustalania celów 
środowiskowych bardzo dobry stan ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu 
dla wypełnienia zasady niepogarszania stanu wód. 
Dla JCW, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem 
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód 
celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego.   
Stan ekologiczny, wyznaczają również hydromorfologiczne elementy jakości, tj.:  

 reżim hydrologiczny, 
 ciągłość rzeki, 
 warunki morfologiczne. 

Odstępstwa od celów środowiskowych (derogacje) na obszarze dorzecza Wisły 
określono dla 1019 jednolitych części wód powierzchniowych rzek z powodu zagrożenia 
nie osiągnięciem tych celów. W takich sytuacjach przepisy ustawy Prawo Wodne z dnia 
18 lipca 2001r. dopuszczają  przedłużenie  terminów  lub  ustalenie  mniej 
rygorystycznych celów.  
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Tab. 1. Charakterystyka Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie: 
„Solinka do Wetliny” (źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/) 

Krajowy kod JCWP RW2000122212699 

Typ zgodnie z aktualną typologią 12 

Długość JCWP ~116,3 km 

Powierzchnia zlewni ~296,2 km2 

Dorzecze obszar dorzecza Wisły 

Region wodny region wodny Górnej Wisły 

Zlewnia bilansowa San z Wisłokiem 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  RZGW Kraków 

Kod JCWPd, na której dana część wód się 
znajduje 

PLGW 2000168 

Status ostatecznie wyznaczony naturalna część wód 

Stan/potencjał ekologiczny co najmniej dobry 

Wskaźniki determinujące stan/potencjał 
ekologiczny 

- 

Stan chemiczny dobry 

Stan JCWP dobry 

Cele dla stanu/potencjału ekologicznego dobry stan ekologiczny 

Rodzaj użytkowania JCWP naturalna 

Presja - 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

niezagrożona 

Typ odstępstwa  brak 

Termin osiągnięcia celów środowiskowych 2015 

Wskazanie odstępstwa z art. 4.7 brak 

JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

tak 

JCW przeznaczona do celów rekreacyjnych nie 

JCW zlokalizowana jest na obszarze szczególnie 
narażonym, z którego odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych wód należy ograniczyć 

nie 

JCW wyznaczona jako wody wrażliwe na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych 

nie 

JCW wyznaczona jako obszar wrażliwy na mocy 
dyrektywy 91/271/EWG 

tak 
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Jednolite części wód podziemnych nr 168  
(źródło: http://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/jcwpd/jcwpd168.pdf) 
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Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 
atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód 
powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy głównie od 
charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Najdogodniejsze 
warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych oraz kotlin. Przepływ wód 
podziemnych odbywa w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu. 
Granice hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się 
z działami wód powierzchniowych. Północną granicę JCWPd stanowi wododział 3-go 
rzędu zamknięty powyżej ujścia Tyrawy do Sanu. Od wschodu i zachodu JCWPd 
ogranicza zasięg zlewni Sanu. Południowa granica przebiega wzdłuż granicy Polski ze 
Słowacją, natomiast południowo-wschodnia wzdłuż granicy Polski z Ukrainą. 
Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, 
że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest to głównie rzeka San. Funkcję 
drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane, źródła). 
Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane ze względu na 
wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu karpackiego. Generalnie jednak 
wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych przepływają w kierunku naturalnych 
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stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich 
obszarach. 
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Stosownie do treści art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., 
poz. 1405, z późn. zm.), mając na uwadze zakres i charakter planowanego 
przedsięwzięcia oraz jego przewidywane oddziaływanie na układ hydrologiczny 
obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja 
omawianego zamierzenia znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części 
wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), jak również uniemożliwiała 
osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami  
w obszarach dorzeczy. Planowane zamierzenie nie wpłynie również negatywnie na cele 
ochrony wód w rozumieniu art. 4.1., w związku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 
 

2.3.  Położenie terenu w obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych  
 

Teren objęty opracowaniem położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych oraz ich stref ochronnych. Najbliżej znajdującym się Głównym 
Zbiornikiem Wód Podziemnych (około 25km na północ) jest Nr 431 Zbiornik Warstw 
Krośnieńskich (Sanok-Lesko). 
 
Ryc. 9. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Źródło: /http://epsh.pgi.gov.pl/  
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WNIOSKI : 
Omawiany teren położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych. 
 

 
2.4. Warunki glebowe. 

 
Według danych z 2015 roku gmina Cisna obejmuje obszar 2874,97715 ha (w tym 

5,6% użytków rolnych oraz około 88% użytków leśnych). 
Na omawianym terenie 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 
tu gleby brunatne kwaśne. 
 W obszarze opracowania zmiany planu miejscowego nie objęto gruntów 
wysokich klas bonitacyjnych (I, II, czy też III), dla których wymagana jest zmiana 
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, o której mowa w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działki objęte w granicach opracowania 
stanowią teren o użytkach Lzr-PsV. Działki stanowią teren zadrzewiony i zakrzewiony. 

Zgodnie z mapą sozologiczą Polski teren, na którym planuje się Zmianę Nr 
1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska, położony jest na gruntach 
podatnych na denudację naturogeniczną i uprawową. Denudacja jest procesem 
niszczącym, powodującym wyrównywanie i stopniowe obniżenie powierzchni Ziemi 
poprzez usuwanie materiału skalnego lub gleby, obejmujący wietrzenie, erozję i ruchy 
masowe z terenów górskich i wyżynnych na nizinne, powodujące wyrównanie terenu 
(peneplenizacja). 

W obszarze opracowania nie występują gleby pochodzenia organicznego, objęte 
ochroną prawną, wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1161). 
 
WNIOSKI: 
Obszar objęty opracowaniem nie jest terenem gleb wysokich klas bonitacyjnych 
(I, II oraz III), nie obejmuje również gleb pochodzenia organicznego podlegających 
ochronie, wynikającej z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nowa funkcja terenu określona w Zmianie Nr 1/2017 MPZP dla części 
miejscowości Strzebowiska, nie będzie miała wpływu na pogorszenie jakości 
gleby, gdyż nie jest to teren wykorzystywany rolniczo. Zmiana funkcji wynika 
z potrzeb gospodarczych właściciela działek. 

 
 

2.5. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne. 
 
Teren opracowania Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 

Strzebowiska leży w obrębie klimatu górskiego, charakteryzującego się obniżeniem 
temperatury i wzrostem ilości opadów w miarę wzrastania wysokości. 

Średnia roczna temperatura wynosi +6,30 °C, z czego latem 14 – 15 °C, a zimą -7°C. 
Średnie roczne opady wynoszą od 950 do 1 150 mm. Największe występują w lipcu, 
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a najmniejsze w ziemie. Średnia długość okresu wegetacji to 192 dni. W obniżeniach 
średniogórskich, szczególnie zimą, występuje zjawisko inwersji termicznej, któremu 
towarzyszą gęste mgły. Pokrywa śnieżna osiąga grubość od od 0,5 do 2m i zalega do 
początku kwietnia, a w głębokich jarach oraz na północnych stokach nawet do maja. 
W zależności od wysokości od 80 do 150 dni. Przymrozki wczesne występują od końca 
września, a późne do końca maja. Przeważnie wiatry południowe, ciepłe i suche. 
 
Parametry klimatyczne gminy Cisna: 
 

Średnia roczna temperatura: + 6,3°C

Średnia temperatura latem: + 15°C (lipiec)

Średnia temperatura zimą: - 7°C (styczeń)

Średnie roczne opady: do 1150mm

Średnia ilość dni z pokrywą śnieżną: 80-150 dni

Średnia długość wegetacji: 192 dni
 

 
Klimat górski charakteryzuje się obniżeniem temperatury i wzrostem ilości 

opadów w miarę wzrastania wysokości. 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 omawianego 
obszaru. 

 
WNIOSKI: 
Klimat lokalny terenu objętego opracowaniem zmiany jest korzystny, ze względu 
na dobre nasłonecznie oraz przewietrzenie. 

 
 

2.6. Uwarunkowania przyrodnicze - flora i fauna. 
 

Obszar objęty opracowaniem Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska położony jest 
w granicach: 

 Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
 Otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
 Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pod nazwą ”Bieszczady” (PLC 

180001), 
 Specjalnym Obszarze Ochrony Mającym Znaczenie dla Wspólnoty pod nazwą 

„Bieszczady” PLC (180001). 
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Teren opracowania Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska nie jest objęty 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 2016r, poz. 
2134 z późn. zm.).  

 
Ciśniańsko - Wetliński 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 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) 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 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) – bowiem teren objęty 
opracowaniem zmiany MPZP 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), że występuje 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 (j.t. Dz. U.  
z 2017r, poz. 1405 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; 
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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. 

 
Zakazy, o których mowa wyżej nie dotyczą 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 2016r, 
poz. 1131, z późn. zm.). 

 
Obszar Natura 2000 „Bieszczady” wyznaczony został Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzją 
Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk – o takiej samej powierzchni  
i takim samym kodzie obszaru. 

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. 

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. 
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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, 
bliźniczyskopołoninowe, traworoślewiechlinowo-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, 
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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 Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska położony 

jest w granicy korytarza ekologicznego o nazwie „Bieszczady – południe”. 
Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. 
Korytarze są ważnym elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie 
się organizmów między siedliskami. 
 
Ryc. 10. Położenie terenu Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska na tle korytarzy ekologicznych 
 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska
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Flora i fauna opisywanego terenu jest florą i fauną występującą pospolicie na 
terenie całego kraju. Na omawianym terenie nie zaobserwowano występowania 
rzadkich gatunków zwierząt i roślin. 
 
Ryc. 11. Rewiry występowania orlika krzykliwego. 

Źród ło: /www.iop.krakow.pl/

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

 
 
Ryc. 12. Rewiry występowania bociana czarnego. 

Źródło: /www.iop.krakow.pl/

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska
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Ryc. 13. Rewiry występowania derkacza. 

Źródło : /www.iop.krakow.pl/

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem Zmiany Nr 1/2017 

MPZP dla części miejscowości Strzebowiska występuje teren skarp tworząc wąwóz oraz 
tereny rolne i sieć potoków. W odległości nie przekraczającej 40,0m od strony 
południowej oraz południowo-zachodniej występują tereny leśne o użytku Ls, 
z przewagą świerka oraz grabu. Natomiast po stronie północnej w obowiązującym MPZP 
znajduje się teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 
rekreacji indywidualnej oraz zabudowę pensjonatową. 
 
WNIOSKI : 
Flora występująca na opisywanym terenie jest florą występującą pospolicie na 
całym terenie kraju. Na omawianym terenie nie zaobserwowano występowania 
rzadkich gatunków zwierząt i roślin. 
Określając nową funkcję terenu, należy dążyć do integracji działań gospodarczych, 
przy jednoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania potrzeb społecznych oraz ekonomicznych. 
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2.7. Położenie terenu w obszarach zagrożonych podtopieniami 
 
Omawiany teren położony jest poza obszarami zagrożonymi podtopieniami. 
 
Ryc. 14. Obszary zagrożone podtopieniami. 

Orientacyjny teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska

Źródło: /http://epsh.pgi.gov.pl/  
 

 

3. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

 
3.1. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu oraz struktura przyrodnicza 

 
Obszar objęty zmianą Planu stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony. 

Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska uchwalony Uchwałą Rady Gminy 
Cisna Nr XL/249/06, z dnia 29 maja 2006r. Zgodnie z tym planem wnioskowane działki 
zostały oznaczone symbolem: 
1.Lz – tereny zieleni – pastwiska z kępowymi zadrzewieniami. 
 
Zmiana planu miejscowego dotyczy zmiany funkcji z terenu zieleni na funkcję zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budownictwa rekreacji indywidualnej. 
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Obecny plan miejscowy obejmujący działki nr ew. 117/13 oraz 17/14 nie dopuszcza 
żadnej zabudowy, natomiast na działkach bezpośrednio sąsiadujących ten sam plan 
miejscowy przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, budownictwa rekreacji 
indywidualnej i zabudowy pensjonatowej. Zmiana planu dotyczy przeznaczenia jedynie 
około 1/3 powierzchni w/w działek pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem 
funkcji rekreacyjnej. 
Zmiana ta wynika z gospodarczego wykorzystania gruntu, zachowując kontynuację 
funkcji na działkach sąsiednich w miejscowości Strzebowiska. Zatem zmiana planu jest 
pewnego rodzaju uporządkowaniem racjonalnego wykorzystania gruntu względem 
działek sąsiednich oraz działek dominujących swoją funkcją w MPZP dla części 
miejscowości Strzebowiska. 
 

3.2. Zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe i ich status prawny 
 
Na przedmiotowym terenie nie występują obszary ani też obiekty objęte ochroną 

prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody takie jak: rezerwaty przyrody, 
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo – krajobrazowe. 

Teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska 
położony jest w granicach: 

 Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
 Otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
 Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pod nazwą „Bieszczady” (PLC 

180001), 
 Specjalnym Obszarze Ochrony Mającym Znaczenie dla Wspólnoty pod nazwą 

„Bieszczady” PLC (180001). 
Działki na których planowana jest Zmiana Nr 1/2017 MPZP dla części 

miejscowości Strzebowiska położone są poza granicami: 
 Bieszczadzkiego Parku Narodowego – około 4,10km, 
 Obszarów Chronionego Krajobrazu – około 12,0km od Wschodniobeskidzkiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
 Rezerwatów – około 2,5km od „Olszyna Łęgowa w Kalnicy” oraz około 8,0km od 

„Sine Wiry”, 
 Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wieś Krywe” – około 11,0km. 

 
Zakres robót inwestycyjnych ze względu na ukształtowanie nie spowoduje 

znaczących zmian w terenie, w tym niwelacji terenu, trwale zniekształcającej rzeźbę 
terenu. 
 
WNIOSKI: 
Obszar analizowany położony jest w granicach Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku 
Krajobrazowego, obszarze Natura 2000 „Bieszczady” oraz otulinie 
Bieszczadzkiego Parku Krajobrazowego. 
Na omawianym obszarze nie funkcjonują inne obszary objęte ochroną prawną na 
mocy ustawy o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.). 
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3.3. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym 
różnorodności biologicznej. 

 
Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne, obejmuje teren położony w granicach 

administracyjnych gminy Cisna. Teren ten pokryty jest pospolitą roślinnością niską, 
a także drzewami i krzewami, dla których wycinki nie jest wymagana zgoda właściwego 
organu. 

Na terenie objętym opracowaniem ani też w jego bezpośrednim sąsiedztwie -  
w obszarze jego oddziaływania nie zaobserwowano występowania: 

 gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r (Dz. U. 2016, poz. 

2128), 

 gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną na podstawie - 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r (Dz. U. 2014, 

poz.1409), 

 gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną na podstawie -

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r (Dz. U. 2014, 

poz.1408). 

 
Na obszarze objętym opracowaniem nie zaobserwowano gatunków rzadkich, 

cennych lub chronionych na terytorium Polski. Teren ten położony jest w południowo-
wschodniej części wsi Strzebowiska. Podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie 
pospolitych gatunków zwierząt, takich jak wiewiórka szara czy kuna domowa oraz 
pospolicie występujących roślin, takich jak kostrzewa czerwona i podbiał pospolity.                  
W tym miejscu należy zaznaczyć, że na terenie całych Bieszczadów występują gatunki 
chronione tj. wilki, które podchodzą nawet do centrum m. Cisna i były zauważone w 
pobliżu budynku Nadleśnictwa Cisna czy Urzędu Gminy, czyli w centum miejscowości. 
Zatem zwierzęta te występować mogą potencjalnie wszędzie. 

Realizacja przedsięwzięcia objętego opracowaniem nie spowoduje negatywnego  
wpływu na siedliska wymienione w Załączniku Nr 2 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r, w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jak również nie wpłynie 
negatywnie na integralność  oraz  spójność sieci Natura 2000, gdyż powyższe formy 
ochrony przyrody na terenie omawianym nie występują. 
 
WNIOSKI: 
Na terenie objętym opracowaniem występują pospolite gatunki roślin i zwierząt, 
nie podlegające ochronie prawnej. 
 

3.4. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych 
 

Przedmiotowy teren nie posiada wyjątkowych walorów krajobrazowych, 
wyróżniających się na przestrzeni Gminy Cisna. Jest to obszar o małym nachyleniu 
położony w dolinie terenu górzystego charakterystycznego dla południowo-wschodniej 
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części Polski. Teren ten położony jest w południowo-zachodniej części wsi 
Strzebowiska. 
Dla przedmiotowego terenu oraz terenu sąsiedniego obowiązują ustalenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska 
uchwalonego uchwałą Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006r. 
Tereny sąsiednie stanowią: 

 od strony wschodniej – bezpośrednio - teren zieleni – pastwiska z kępowymi 
zadrzewieniami (w obowiązującym planie), 

 od strony północno-wschodniej – bezpośrednio - teren przeznaczony na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji 
indywidualnej (w obowiązującym planie), 

 od strony zachodniej i północno-zachodniej – bezpośrednio – teren dróg 
publicznych klasy dojazdowej (w obowiązującym planie), 

 od strony południowej – bezpośrednio – teren zadrzewiony i zakrzaczony (teren 
nieobjęty MPZP dla części miejscowości Strzebowiska).  

 
Obszary leśne na terenie gminy Cisna stanowią około 88% jej powierzchni.  

Na terenie gminy główną funkcją jest zabudowa mieszkaniowa z funkcją usługową 
w zakresie obsługi turystyki i rekreacji. Zamierzenie inwestycyjne objęte opracowaniem 
tj. wprowadzenie do zapisu planu możliwości zmiany funkcji z terenu zieleni na 
mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem budownictwa rekreacji indywidualnej, 
stanowić będzie kontynuację funkcji dominującej na obszarach sąsiednich. 
 
WNIOSKI: 
Na etapie realizacji nowej funkcji terenu, oznaczonej w projekcie Zmiany Nr 
1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska, należy dążyć do ustaleń, 
niepowodujących zniszczenia krajobrazu, a przede wszystkim do takich które 
jako wkomponowane w krajobraz, będą przynosić pozytywne efekty gospodarcze 
i społeczne. Wolnostojące budynki mieszkalne z możliwością budowy budynków 
rekreacji indywidualnej nie naruszą istniejących walorów krajobrazowych, gdyż 
nie tylko w miejscowości Strzebowiska, ale także na terenie całej gminy Cisna 
funkcjonuje liczna zabudowa usługowa i mieszkalna, w zakresie usług służących 
obsłudze turystyki i rekreacji. 
 

3.5. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru 
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 

 
Na omawianym terenie nie występują wysokie klasy gruntu (tj. klasy I, II, III). 

W obrębie opracowania Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska 
występują grunty o użytku Lzr-PsV. Teren opracowywany stanowi tereny zieleni – 
pastwiska z kępkowymi zadrzewieniami, a więc nie jest wykorzystywany rolniczo na 
uprawy. Obszar Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej oznaczonej symbolem 1.KDd w obecnie 
obowiązującym planie miejscowym. 

W stanie obecnym teren objęty Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska porośnięty jest kępkowymi zadrzewieniami, zaś typowa roślinność 
wykaszana jest systematycznie. 
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Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska uchwalony Uchwałą Nr 
XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006r. Zgodnie z tym planem, 
wnioskowany teren został oznaczony symbolem: 1.Lz – tereny zieleni – pastwiska 
z kępowymi zadrzewieniami. 

Zmiana Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska polega na 
wprowadzeniu do powyższego tekstu zapisu umożliwiającego zmianę funkcji z terenu 
zieleni na funkcję mieszkalną z dopuszczeniem budownictwa rekreacji indywidualnej. 
 
WNIOSKI: 
Funkcja terenu obejmująca Zmianę Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska, powinna zachować w możliwie maksymalnym stopniu istniejące 
uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne. 

 
 

3.6. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 
 

Analiza uwarunkowań ekofizjograficznych dla obszaru objętego opracowaniem 
wskazuje, że pozostawienie rozpatrywanego terenu w dotychczasowym przeznaczeniu 
nie stwarza w zasadzie istotnych zagrożeń dla środowiska. Pozostawienie obszaru jako 
terenu zieleni – pastwisko z kępowymi zadrzewieniami, zahamuje rozwój przestrzenny 
oraz gospodarczy gminy Cisna, w tym wsi Strzebowiska. Ze względu na fakt, iż według 
danych z 2015 roku obserwuje się spadek społeczeństwa zajmującego się działalnością 
rolniczą w gminie Cisna, zwłaszcza ze względu na starzejące się społeczeństwo i 
wyjazdy młodych ludzi, grunty rolne narażone są na pozostawienie w postaci odłogów. 
Wpływać to może negatywnie na otaczające środowisko w szczególności na walory 
krajobrazowe. 

Dla omawianego terenu opracowany został Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska uchwalony Uchwałą Rady Gminy 
Cisna Nr XL/249/06 z dnia 29 maja 2006r. Według tego planu, wnioskowany obszar 
został oznaczony symbolem: 1.Lz – tereny zieleni – pastwiska z kępowymi 
zadrzewieniami. 
Zmiana Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska polegać będzie na 
zmianie funkcji z terenu zieleni na funkcję mieszkalną z dopuszczeniem budownictwa 
rekreacji indywidualnej. 

W przypadku realizacji zamierzeń objętych zmianą planu miejscowego nastąpią 
zmiany w środowisku przyrodniczym. W fazie budowy obiektów kubaturowych mogą 
wystąpić oddziaływania na wiele elementów środowiska. Niektóre z nich utrzymają się 
na etapie eksploatacji obiektów, lecz będą one o możliwie mniejszej uciążliwości. 
Na potrzeby realizacji planowanych inwestycji nie będzie wymagane urządzenie dróg 
wewnętrznych dojazdowych. 
 
Projektowane przedsięwzięcie będzie miało określony wpływ na następujące elementy 
środowiska: 

 na powietrze - emisja z maszyn budowlanych oraz samochodów służących do 
transportu materiałów budowlanych, 

 na klimat akustyczny - emisja hałasu ze środków transportu i maszyn 
budowalnych, w fazie eksploatacji hałas związany z używaniem maszyn. Poziom 
hałasu emitowanego do środowiska nie przekroczy wartości normatywnych, 
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 na powierzchnię ziemi – budowa obiektów kubaturowych wpłynie na 
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej terenu objętego zmianą, 

 na faunę – hałas związany z budową obiektów kubaturowych oraz hałas 
spowodowany obecnością ludzi może spowodować spłoszenie dziko żyjących 
zwierząt i przesunięcie terenów ich żerowania oraz obszarów siedliskowych, 

 na roślinność – w projekcie Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska będzie wskazana powierzchnia biologicznie czynna jaką należy 
zachować na etapie zagospodarowania terenu. W obrębie opracowania zmiany 
występuje typowa dla tego terenu roślinność trawiasta. Nie stwierdzono 
występowania roślin rzadkich objętych ochroną. 
Na terenie opracowania Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 

Strzebowiska oraz w jego najbliższej okolicy nie występują obiekty lub przedsięwzięcia, 
które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

3.7. Ocena stanu środowiska i jego zagrożeń 
Dotychczasowo powstała na terenach bezpośrednio sąsiadujących z obszarem 

zmiany planu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a także rekreacji indywidualnej 
i pensjonatowa, która doprowadziła do częściowych zmian w środowisku. Zmiany te 
z powodu powolnego tempa oraz niewielkiego rozmiaru nie spowodowały poważnych 
negatywnych skutków. 

Uwzględniając parametry techniczne planowanych obiektów kubaturowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą należy przyjąć, że nie spowodują one znacznego 
pogorszenia stanu środowiska, nie będą one także źródłem awarii, mających negatywny 
wpływ na otaczającą florę i faunę. Obszar objęty przedmiotową analizą położony jest 
poza terenem przemysłowym. 

Realizacja zamierzeń Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska z gospodarczego punktu widzenia, jest konieczna ponieważ nie tylko 
w miejscowości Strzebowiska, ale także w całej gminie Cisna większość mieszkańców 
utrzymuje się z prowadzenia działalności usługowej w ramach całorocznej obsługi 
turystów. 

W obrębie terenu objętego Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska jak również w jego najbliższym otoczeniu nie przeprowadzono badań 
stanu zanieczyszczenia powietrza, ponieważ nie było potrzeby prowadzenia takich 
badań w obszarach  ekologicznie czystych. 
Badania przeprowadzone w 2012r, przez WIOŚ na terenie województwa 
podkarpackiego, nie obejmowały terenu gminy Cisna, jednak pomimo, że były 
wykonywane w terenach innych województwa, badania wskazują,  że 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 na 
badanym terenie. 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 miejscowości Strzebowiska, ani na terenie gminy Cisna nie 
prowadzono badań dotyczących rozkładu emitowanych zanieczyszczeń 
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komunikacyjnych i hałasu komunikacyjnego. Stwierdza się jednak, że zanieczyszczenia 
motoryzacyjne mają wpływ na tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 
publicznych: krajowych czy wojewódzkich oraz parkingów o znacznej ilości miejsc 
postojowych. Zaobserwowany w ostatnich latach wzrost liczby pojazdów w regionie, 
odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu klimatu komunikacyjnego środowiska. 
W związku z tym, że teren objęty projektem zmiany planu miejscowego oddalony jest od 
drogi wojewódzkiej około 1,57km oraz od terenu kolei wąskotorowej około 80,0m nie 
jest on narażony na oddziaływanie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i hałasu 
komunikacyjnego oraz drgań. 

Uzupełnienie ustalonej już w MPZP dla części miejscowości Strzebowiska funkcji 
terenu, nie spowoduje znaczących zmian w środowisku, ponieważ nowo dopuszczona 
zabudowa swoim wyglądem oraz parametrami nie będzie różnić się od ustaleń 
dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością usługi w zakresie 
turystyki i rekreacji stanowić będzie kontynuację funkcji w obszarze analizowanym, nie 
spowoduje przekroczenia norm w zakresie emisji hałasu do otoczenia, więc nie 
pogorszy ogólnego klimatu akustycznego środowiska oraz emisji zanieczyszczeń 
kierowanych do atmosfery. 

Uciążliwość akustyczna związana będzie z etapem realizacji inwestycji, lecz 
uciążliwość ta będzie krótkotrwała i przemijająca. Związana będzie z pracą maszyn 
budowlanych, więc nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Poziom hałasu 
wynikający z pracy sprzętu budowlanego waha się w granicach 85-95 dB-A, na 
odległości 1-2 m od koparki, spycharki  czy  innych sprzętów mechanicznych. 
Budowa obiektów kubaturowych i budowa infrastruktury technicznej, stwarzać będzie 
uciążliwość na etapie realizacji inwestycji, a po jej zakończeniu, uciążliwość będzie 
znikoma. 

W granicach zmiany planu nie występują źródła oddziałujące negatywnie na stan 
sanitarny wód podziemnych czy powierzchniowych. 

Teren objęty w granicach opracowania, położony jest poza obszarami  
narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi. Na terenie obszaru Zmiany Nr 
1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska nie występują udokumentowane 
tereny osuwisk. 

Obecny stan środowiska i jego stan po realizacji zabudowy na obszarze Zmiany 
Nr 1/2017 planu miejscowego dla części miejscowości Strzebowiska powinien 
eliminować zagrożenia poprzez rozwiązania chroniące środowisko w zakresie 
gospodarki energią i ściekami, wodami opadowymi oraz emisji hałasu i spalin. 
 
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 

 
Po rozszerzeniu zainwestowania i zagospodarowania terenu, będą występować 

dalsze zmiany w środowisku, wynikające z funkcjonowania budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych bądź budynków rekreacji indywidualnej.  

Na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić wielkości tych zmian, 
ponieważ zależeć one będą od intensywności użytkowania terenu w  określonym czasie. 
Przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska, zmiany te nie 
spowodują  degradacji terenów objętych opracowaniem oraz terenów sąsiednich. 
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Etap budowy obiektów zawsze niesie ze sobą utrudnienia i niedogodności, 
a nawet uciążliwości, jednak przy zachowaniu racjonalnego zagospodarowania, nie 
spowodują one znaczących zmian w środowisku i nie pogorszą znacząco ogólnego 
klimatu środowiska. 
 
5. OKREŚLENIE PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO KSZTAŁTOWANIA 

STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ, KTÓRE POWINNY PEŁNIĆ 
PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJE PRZYRODNICZE 

 
 Omawiany teren nie posiada obiektów, ani obszarów, które pełniły czy pełnią 
istotne funkcje przyrodnicze. Nie jest to teren o wyjątkowych walorach - atrakcyjności 
widokowej i krajobrazowej – otoczenie terenu objętego Zmianą Nr 1/2017 MPZP dla 
części miejscowości Strzebowiska jest typowe dla południowo-wschodniego regionu 
Polski. 
 Obszar objęty granicami opracowania stanowi teren zieleni – pastwisko 
z kępowymi zadrzewieniami. Teren Zmiany Nr 1/2017 MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska bezpośrednio sąsiaduje z terenem zieleni, terenem przeznaczonym 
w obowiązującym MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 
pensjonatową oraz rekreacji indywidualnej, a także z drogami publicznymi klasy 
dojazdowej. Tereny sąsiednie są zainwestowane, zostały wybudowane budynki wraz 
z infrastrukturą techniczną, zatem rozszerzenie funkcji sąsiedniej na powierzchni około 
0,5 ha, nie spowoduje znaczących zmian w środowisku, ani też nie spowoduje 
znaczących zmian w krajobrazie, któey zostaół przezd wieloma laty przekształcony 
w ramach zabudowy wsi Strzebowiska. 
   Połączenie istniejącej funkcji terenu – MPZP dla części miejscowości 
Strzebowiska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Cisna Nr XL/249/06, z dnia 29 maja 
2006 roku, z planowanym uzupełnieniem funkcji o wolnostojące budynki mieszkalne 
jednorodzinne z dopuszczeniem budownictwa rekreacji indywidualnej, w sposób 
harmonizujący z terenami zielonymi oraz pozostałymi terenami sąsiednimi, nie 
spowoduje znaczących zmian, skutkujących naruszeniem walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych. 
 
6. OKREŚLENIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI OCHRONY 

ZASOBÓW LUB WYSTĘPOWANIA UCIĄŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 

 
OCENA  WARUNKÓW  FIZJOGRAFICZNYCH  -  WNIOSKI 

 
Opracowywany teren, z racji swej lokalizacji i uwarunkowań przyrodniczo – 

przestrzennych, powinien być zagospodarowany w sposób określony w  projekcie 
Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części 
miejscowości Strzebowiska. Obszar planowanej zabudowy wraz z infrastrukturą 
i obiektami towarzyszącymi został tak dobrany, aby stanowił kontynuację 
dotychczasowego przeznaczenia i użytkowania terenu na działkach sąsiednich, a także 
aby nie wpłynął znacząco negatywnie na dotychczasowe zagospodarowanie terenu. 

Obszar opracowania Zmiany MPZP położony jest poza terenami górniczymi oraz 
poza granicami udokumentowanych złóż kopalin. Na tym terenie, jak również w jego 
najbliższym sąsiedztwie nie występują tereny osuwiskowe. Teren ten nie jest narażony 
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na osuwanie się mas ziemnych. Obszar objęty zmianą położony jest w obszarze 
występowania piaskowców, mułowców, iłowców oraz łupków i rogowców. 

Teren objęty zmianą obowiązującego planu miejscowego położony jest poza 
terenami zagrożenia i ryzyka powodziowego. 
Naruszenie istniejących stosunków wodnych na gruncie spowodowane działalnością 
inwestycyjną, polegającą na budowie obiektów kubaturowych oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 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. Teren ten nie jest 
też położony w zasięgu żadnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Na działkach objętych zmianą MPZP nie występują gleby o wysokich klasach 
bonitacyjnych (I, II i III) oraz gleby pochodzenia organicznego, objęte ochroną prawną, 
wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 
1161). Wprowadzenie nowej funkcji terenu określonej w Zmianie Nr 1/2017 MPZP dla 
części miejscowości Strzebowiska, nie spowoduje pogorszenia jakości gleby.  

Teren objęty analizą posiada korzystne warunki klimatu lokalnego, zwłaszcza  
dobre nasłonecznienie i przewietrzenie. 

Flora występująca na opisywanym terenie jest florą występującą pospolicie na 
całym terenie kraju. Na opracowywanym terenie nie zaobserwowano występowania                 
(bytowania, żerowania) rzadkich gatunków zwierząt oraz występowania cennych 
i rzadkich gatunków  roślin. 
Określając nową funkcję terenu, należy dążyć do integracji działań gospodarczych, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb 
społecznych oraz ekonomicznych. 

Teren analizowany znajduje się w granicach Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku 
Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000 „Bieszczady” oraz w otulinie Bieszczadzkiego 
Parku Krajobrazowego. Na omawianym terenie nie funkcjonują inne obszary objęte 
ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2134, 
z późn. zm.). 

Na analizowanym terenie występują gatunki pospolite, które nie podlegają  
ochronie prawnej. 

Na etapie realizacji nowej funkcji terenu, oznaczonej w projekcie Zmiany Nr 
1/2017 MPZP dla części miejscowości Strzebowiska, należy dążyć do ustaleń, 
niepowodujących zniszczenia krajobrazu, a przede wszystkim do takich, które jako 
wkomponowane w krajobraz, będą przynosić pozytywne efekty gospodarcze 
i społeczne. Wolnostojące budynki mieszkalne z możliwością usług w zakresie turystyki 
i rekreacji nie naruszą istniejących walorów krajobrazowych, gdyż nie tylko 
w miejscowości Strzebowiska, ale także na terenie całej gminy Cisna funkcjonuje liczna 
zabudowa usługowa i mieszkalna, w zakresie usług służących obsłudze turystyki 
i rekreacji. 

Omawiany obszar należy wyposażyć w niezbędne elementy uzbrojenia 
technicznego, porządkujące gospodarkę wodno-ściekową. 

Naruszenie istniejących stosunków wodnych na gruncie spowodowane 
działalnością inwestycyjną, nie może powodować szkody w środowisku naturalnym ani 
w obszarze analizowanym, ani na terenach sąsiednich. 

Uciążliwość w zakresie hałasu kierowanego do środowiska, w trakcie realizacji 
zamierzeń opisanych w obowiązującym MPZP oraz Zmianie Nr 1/2017 MPZP dla części 
miejscowości Strzebowiska nie przekroczy norm dopuszczalnych i nie pogorszy 
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ogólnego klimatu akustycznego obszaru. Na terenie objętym zmianą planu będzie 
możliwość posadowienie jednego czy dwóch budynków o typowych gabarytach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a zatem obiektów o małej ingerencji w 
srodowisko, typowych dla zabudowy wiejskiej.   Od    strony drogi wojewódzkiej oraz 
kolei wąskotorowej uciążliwość ta występuje i nadal będzie występowała, jednak teren 
objęty opracowaniem znajduje się około 1,57km od drogi wojewódzkiej oraz około 
80,0m od terenu kolei wąskotorowej, która funkcjonuje w okresie letnim i służy do 
przewozu turystów. 

 
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. 
 

Dokonując oceny przydatności terenu objętego zmianą obowiązującego planu 
miejscowego dla rozwoju funkcji użytkowych, a w szczególności funkcji mieszkalnej 
z dopuszczeniem budownictwa rekreacji indywidualnej, należy stwierdzić, że teren ten 
ze względu na położenie oraz ze względu na brak cennych walorów przyrodniczych, 
może być przekształcony, przy zachowaniu warunków pełnego uporządkowania 
gospodarki wodno- ściekowej oraz gospodarki odpadami, w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia wód i gleby. 

Ustalenia planowanej funkcji, niewielki obszar i zasięg oddziaływania, nie będą 
miały wpływu bezpośredniego ani pośredniego na obszary specjalnej ochrony  Natura 
2000, istniejące czy też projektowane, w rozumieniu przepisów odrębnych. 

 
7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 

 J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski” - 2009r. 
 Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego 

w latach 2016-2020 - WIOŚ Rzeszów. 
 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Cisna na lata 2016-2020. 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Cisna. 
 Zasięg wód powodziowych województwa podkarpackiego – mapy – RZGW- 

Kraków. 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 

Strzebowiska uchwalony uchwałą Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 
maja 2006 roku. 

 Portal internetowy: 
o www.mapy.geoportal.gov.pl 
o www.bazagis.pgi.gov.pl 
o www.epsh.pgi.gov.pl 
o www.kzgw.gov.pl 
o www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 Obowiązujące przepisy prawne na dzień opracowania ekofizjografii 
podstawowej. 
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8. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

 

 Uchwała Nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r., 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska 
w Gminie Cisna. 

 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 40 

 

 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 41 

 

 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 42 

 

 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 43 

 

 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 44 

 

 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 45 

 

  



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 46 

 

 
 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 
Strzebowiska, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2017 Strona | 47 

 

9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM ORAZ 
TERENÓW SĄSIEDNICH (źródło własne) 
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