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I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA  
  

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o art. 17 pkt. 4 „Ustawy o planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz503) oraz 

art. 46 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”   

z dnia 3 października 2008 roku, (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2373 z późn. zm.).  

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano zgodnie z art. 51 „Ustawy  o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku.  

 Celem prognozy jest przedstawienie i ocenienie skutków wpływu realizacji ustaleń projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele i przedmiot ochrony obszaru 

natura 2000, elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności na ludzi, 

powietrze, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe  i podziemne, 

klimat, świat zwierzęcy i roślinny – we wzajemnym powiązaniu, ekosystemy oraz krajobraz, a 

także dobra materialne i dobra kultury. Prognoza powinna jednocześnie przedstawiać 

możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na 

środowisko wynikające z realizacji ustaleń projektowanego planu  

zagospodarowania przestrzennego.  

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca 

projektu zmiany przeznaczenia części terenów w obowiązującym M.P.Z.P. obszaru  w 

miejscowości Milik  w Gminie Muszyna uchwalonego uchwałą Nr XV/177/2004 Rady Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.   

Opracowany plan zagospodarowania został sporządzony na podstawie uchwały Rady  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nr XXXV.430.2021 z dnia 30 czerwca 2021r.  

  

II. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU I JEGO POWIĄZANIA   

Z INNYMI DOKUMENTAMI.  

  

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Muszyna   

w miejscowość Milik dotyczy zmiany przeznaczenia części terenów oznaczonych symbolami:   

• OS (tereny obiektów sakralnych i wyznaniowych) na tereny sportu i rekreacji oznaczone 

symbolem US   

• ZP (tereny zieleni parkowej) na tereny zieleni urządzonej – parkowej, oznaczone  

symbolem ZP.   
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Zmiana dotyczy działki nr 236/4 i 237 oraz części działki nr 242  położonych we wsi Milik.   

Przeznaczeniem podstawowym terenu sportu i rekreacji są: boisko sportowe,  

urządzenia sportu i rekreacji (urządzenia plenerowe do ćwiczeń, plac zabaw dla dzieci) oraz 

scena plenerowa. Na terenie tym dopuszcza się powstanie: trybun, budynków zaplecza sportu i 

rekreacji w tym budynku socjalno-sanitarnego, magazynowego, zieleni urządzonej, obiektów  

małej architektury, altany, uzbrojenia terenu w tym oświetlenia, parkingów, dojazdów i dojść.  

Przeznaczeniem podstawowym terenu zieleni urządzonej – parkowej oznaczonej 

symbolem ZP są: zieleń urządzona - parkowa, złożona z gatunków niskich nie zasłaniających 

widoku od strony drogi lokalnej na istniejącą dawną cerkiew wpisaną do rejestru zabytków. 

Przeznaczeniem dopuszczalnym są: obiekty małej architektury, dojazd, dojścia, stanowiska 

postojowe i uzbrojenie terenu w tym oświetlenie a na terenie ZP/k - zieleń urządzona wraz z 

zabytkowym murem wpisane do rejestru zabytków. Na terenie ZP/k plan dopuszcza: 

przebudowę zabytkowego muru, realizację niezbędnych robót budowlanych zabezpieczających 

stateczność skarpy oraz remont i przebudowę istniejącej na murze kapliczki. Z uwagi na 

położenie terenu ZP/k w obszarze wpisanym do rejestru zabytków wszelkie działania 

inwestycyjne na tym terenie muszą spełniać wymogi ochrony konserwatorskiej i powinny być 

prowadzone w oparciu o przepisy odrębne dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

Plan uwzględnia ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna, przyjętego Uchwałą  Nr  

XIX/181/2000 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2000r.   

Zgodnie ze studium teren położony jest w „strefie 3” dolinnej, osadniczej – do 

intensywniejszego rozwoju społeczno-gospodarczego pod warunkiem ochrony wartościowych 

elementów przyrodniczych oraz zapewnienia wysokich standardów środowiska. Teren objęty 

zmianą znajduje się w terenach usług turystyki i zabudowy mieszkaniowej UTM.g – 

porządkowanie, uzupełnianie i rozwój zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy usługowej, usług publicznych, usług sportu i rekreacji, nieuciążliwej działalności  

gospodarczej, przy czym użytkowanie uzupełniające w postaci usług o charakterze 

komercyjnym i publicznym przy zachowaniu warunków z zakresu ochrony środowiska,  z 

możliwością wydzielenia odrębnych terenów o tym przeznaczeniu w planach miejscowych  

lub ustalenia funkcji jako dopuszczalnej.  
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III. METODA OPRACOWANIA 
  

Prognozę oddziaływania wykonano na podstawie wizji w terenie, „Opracowania 

ekofizjograficznego” dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Milik” oraz istniejących materiałów archiwalnych sporządzonych wraz ze Studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Muszyna.   

Analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji poszczególnych ustaleń planu na 

takie elementy środowiska jak wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię ziemi, 

krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny, zwierzęcy, we wzajemnym powiązaniu tych 

elementów środowiska.  

 Analiza skutków realizacji ustaleń planu na środowisko nie ograniczała się wyłącznie do 

obszaru obejmującego same ustalenia, ale wykraczała poza ich zasięg.   

Teren objęty opracowaniem nie jest monitorowany w związku z czym brak jest badań o stanie 

środowiska i identyfikacji jego zagrożeń.   

 W prognozie analizowano trafność doboru rozwiązań niektórych (znanych na etapie 

opracowania prognozy) systemów infrastruktury technicznej w aspekcie poziomu  

zabezpieczenia środowiska.  

  W prognozie uwzględniono skutki dotychczasowego zagospodarowania terenu jak i te  

wynikające z ustaleń dotychczas obowiązującego planu.  

Zakres oceny dostosowano do specyfiki działalności projektowanej na terenie  

będącym przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich.   
  

Ponadto przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano:  

• Kleczkowski A.S., Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w  

Polsce wymagających ochrony. 1: 500 000;  

• Liro A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja   

IUCN POLAND. Warszawa 1995;  

• Statut Uzdrowiska Muszyna, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLII/617/2010 Rady 

Miasta I Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010 r.,  

• Ocena jakości, zagrożenia i zanieczyszczenia wód podziemnych woj. nowosądeckiego  

–  P.G. Kraków 1992;  

• Mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 – GUGIK – 2000;  

• Ochrona przyrody nieożywionej na obszarze woj. nowosądeckiego – PIG Kraków 1995;  

• Raporty o stanie środowiska woj. nowosądeckiego i małopolskiego – WIOŚ Nowy  

Sącz i Kraków;  
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• Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka – praca zbiorowa – PWN 1976r.  

• Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego - Popradzki Park Krajobrazowy.  

Staszkiewicz J. (red.) Nowy Sącz 2000;  

• Szata roślinna Polski – praca zbiorowa – PWN. 1977 r.   

• Korytarze ekologiczne w Małopolsce –Instytut Ochrony Przyrody PAN  Kraków2005,  

• Prognozowanie skutków przyrodniczych planów zagospodarowania przestrzennego – 

poradnik metodyczny. Kraków 1998.  

  

IV. PROPOZYCJE METODY I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU SKUTKÓW  

REALIZACJI USTALEŃ PLANU  

  

W celu określenia skutków realizacji ustaleń planu proponuje się dokonanie przez  

osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta i Gminy wizji terenowej w rejonie  

opracowywanego planu. Wskazane jest by wizja była prowadzona raz na pięć lat, zgodnie  z 

zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym, dotyczącymi sporządzenia analizy zmian  w 

zagospodarowaniu przestrzennym (co byłoby podstawą do sporządzenia analizy skutków 

realizacji planu na środowisko). Wizja powinna być przeprowadzona w celu  określenia  

skutków wywołanych w środowisku  w wyniku  realizacji planu.    

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze środowiska są  

zobowiązane do prowadzenia automonitoringu w zakresie wytwarzanej emisji i poboru wody. 

Metodyka i częstotliwość monitoringu jest ściśle określona w Prawie Ochrony Środowiska, 

Prawie Wodnym i Ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do w/w ustaw.  

Dane te  służą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie środowiska.   

W/w dane mogą być wykorzystane w celu określenia skutków wywołanych   

w środowisku w wyniku powstania określonej działalności.    

  
V. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA  

ŚRODOWISKO  

    

Ze względu na znikome negatywne oddziaływanie projektowanej zmiany na  

środowisko przyrodnicze, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko,  

projektowanej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.  
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VI. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA   

OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM  ODDZIAŁYWANIEM  

  

 Działka przeznaczona do zmiany w planie zlokalizowana jest w południowej części  

miejscowości Milik po wschodniej stronie drogi gminnej nr 292893K. W sąsiedztwie 

terenu objętego zmianą znajdują się zabudowania mieszkalne nr 32B i 32C oraz kościół  

pw. św. Kosmy i Damiana w Miliku.  

 Pod względem morfologicznym i geomorfologicznym teren opracowania położony jest w 

obrębie doliny potoku Milicki na jego terasie niskiej, nadzalewowej, wyniesionej na ok. 

5,0 m nad średni stan wody w jego korycie. Same działki objęte zmianą są zupełnie  

płaskie.  

 Wg MOTZ sporządzonej w ramach SOPO dla gminy i miasta Muszyna działki znajdują  

się poza osuwiskami i terenami zagrożonymi osuwaniem.  

 Badany teren jest położony w obrębie największej jednostki tektonicznej Karpat 

Zewnętrznych - serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej krynicką. Zbudowana jest  

ona ze skał osadowych wieku kredowego i paleogeńskiego, składających się  z 

naprzemianległych piaskowców i łupków - typowych utworów fliszowych. Na badanym 

terenie w podłożu występują piaskowce i łupki warstw magurskich wieku eoceńskiego. 

Utwory paleogeńskie głębszego podłoża przykryte są czwartorzędowymi utworami 

aluwialnymi wykształconymi w rejonie badanej działki w postaci kompleksu otoczaków 

piasków i glin, przykrytych warstwą mad gliniastych. Całość przykrywa warstwa gleby  

grubości ok. 0,3 m.   

 Wody  powierzchniowe  w  najbliższym  sąsiedztwie  działek 
 objętych  zmianą  

reprezentowane są przez potok Milicki przepływający wzdłuż zachodniej granicy terenu  

objętego zmianą.     

 Cały teren objęty zmianą znajduje się w obrębie zbiornika GZWP 438 warstw „Magura  

(Nowy Sącz)” dla którego należy zachować warunki wynikające z przepisów odrębnych.  

Obowiązuje zakaz  wykonywania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na  

wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie.  

 Wody podziemne występują w dwóch poziomach wodonośnych paleogeńskim i  

czwartorzędowym. Wody podziemne poziomu paleogeńskiego występują na głębokości 

kilkunastu metrów i znajdują się w I klasie czystości, a wody poziomu czwartorzędowego 



  

  8 

w obrębie dolin występują w postaci swobodnego zwierciadła, pozostającego w związku 

hydraulicznym w przepływających w sąsiedztwie rzekach i potokach. Wody horyzontu 

czwartorzędowego znajdują się prawdopodobnie II klasie czystości, w związku z 

bezpośrednim sąsiedztwem licznej zabudowy, ruchliwej drogi i dużą przepuszczalnością  

gruntów.  

 Część terenów objętych planem oznaczona symbolem ZP/k położona jest w obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków wraz z zabytkową cerkwią p.w. św. Kosmy i Damiana 

wraz z otoczeniem (w tym z murem) decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

– Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 05.09.1964r. - nr rej. Ks.A 

– 74. W związku z tym wszelkie działania inwestycyjne na terenach ZP/k powinny 

uwzględniać wymogi ochrony konserwatorskiej i powinny być prowadzone na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.   

 Tereny objęte planem położone są w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza w tym część 

terenów położona jest w strefie do 50 m. od granic cmentarza, której zasięg wyznaczony 

jest w planie i oznaczony indeksem literowym „c”, natomiast pozostała część terenów 

znajduje się w pasie od 50 do 150 m. od granic cmentarza. W związku z tym w 

zagospodarowaniu i w zabudowie terenów obowiązuje przestrzeganie zasad określonych  

w przepisach odrębnych dotyczących cmentarzy.   

 Na terenie objętym zmianą nie występują obszary o szczególnej różnorodności  

biologicznej pokrycia roślinnego. Działkę nr 236/4 stanowi trawiaste boisko sportowe do 

gry w piłkę nożną, a działki nr 237 i 242 urządzony trawnik z drogą dojazdową do dawnej 

zabytkowej cerkwi. Poniżej cerkwi u podnóża skarpy znajduje się fragment  

zabytkowego muru i kapliczka. Gleby są sklasyfikowane jako PsIV, PsV i Bi.  

 Do terenu objętego zmianą od strony północnej przylegają tereny zabudowy zagrodowej, 

a od strony południowej  tereny obiektów sakralnych i wyznaniowych. Od strony 

zachodniej do terenu objętego zmianą przylegają tereny wód płynących wraz z otuliną 

biologiczną, a od strony wschodniej tereny drogi publicznej klasy D.   

 Teren nie jest eksponowany w krajobrazie.  

 Teren jest całkowicie uzbrojony.  

  

VII. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA TERENIE OPRACOWANIA   

I CELE ICH OCHRONY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE PLANU  

  
Obszar objęty planem pozostaje w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego,  
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który funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z dnia 10 

listopada 2017 r. poz. 7239). Na terenie PPK obowiązuje przestrzeganie zasad, nakazów, 

zakazów, dopuszczeni i ograniczeń określonych w wymienionej wyżej uchwale Sejmiku 

Województwa Małopolskiego. W planie uwzględnia się podstawowe cele ochrony PPK - 

zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w 

warunkach racjonalnego zagospodarowania oraz cele operacyjne - ekologiczne, kulturowe, 

krajobrazowe i społeczne - w zakresie problematyki dotyczącej terenów objętych niniejszym  

planem.  Obowiązuje  przestrzeganie  nakazów,  zakazów  i  warunków  określonych   

w wymienionej wyżej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego.  

Cały obszar opracowania znajduje się w obszarze Europejskiej Sieci „Natura 2000” pn. 

Ostoja Popradzka PLH120019, gdzie obowiązuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie  z 

przepisami szczególnymi, a realizacja przedsięwzięć na tym terenie nie może oddziaływać  

negatywnie na obszar „Natura 2000”.   

Teren objęty planem położone jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „C-M” uzdrowiska 

Muszyna. W planie wzięto pod uwagę wskazania i warunki dotyczące zasad zagospodarowania 

strefy ochrony uzdrowiskowej „C-M” zawarte w statucie uzdrowiska Muszyna, uchwalonym 

uchwałą Nr XLII/617/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 

2010 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna z późn. zmianami. W związku 

z położeniem w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, oznaczonej w gminie Muszyna jako „C-

M” - przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje przestrzeganie zasad określonych w ustawie o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych z dnia 28.07.2005 r. (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1301) zwanej dalej 

ustawą uzdrowiskową, w szczególności zakazów określonych w art. 38a tej ustawy w 

odniesieniu do strefy ochrony uzdrowiskowej „C”.  

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy uzdrowiskowej wskaźnik terenów biologicznie czynnych nie  

może być mniejszy niż 45% powierzchni strefy.   

Teren objęty planem położony jest w obszarze zasobowym ujęć wód leczniczych oraz 

w obszarze i terenie górniczym „Muszynianka III,  ustanowionym w celu eksploatacji złoża 

wód leczniczych w koncesji wydanej przez  Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją 

znak: SR-IX.7422.2.41.2016.BK z dnia 24.11.2016r. Dla terenu i obszaru górniczego 

obowiązują uwarunkowania określone w przepisach szczególnych. W trakcie wykonywania 

robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania  

podwyższonych zawartości CO2 w powietrzu, w rowach, wykopach oraz wszelkich  
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pomieszczeniach zamkniętych, zagłębionych poniżej powierzchni terenu. Obowiązuje zakaz 

wykonywania  na w/w obszarze i terenie górniczym wykopów oraz otworów w celu  

pozyskiwania ciepła z ziemi.   

Teren objęty panem położony jest również w obrębie głównego zbiornika wód 

podziemnych – GZWP nr 438 „Magura (Nowy Sącz)”, dla którego należy zachować warunki 

wynikające z przepisów odrębnych. Obowiązuje zakaz  wykonywania przedsięwzięć mogących 

negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich  

zanieczyszczenie.  

Tereny objęte planem położone są w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza w tym 

część terenów położona jest w strefie do 50 m. od granic cmentarza, której zasięg wyznaczony 

jest w planie i oznaczony indeksem literowym „c”, natomiast pozostała część terenów  

znajduje się w pasie od 50 do 150 m od granic cmentarza. W związku z tym   

w zagospodarowaniu i w zabudowie terenów obowiązuje przestrzeganie zasad określonych   

w przepisach odrębnych dotyczących cmentarzy.   

Tereny ZP/k położone są w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowej cerkwi p.w. 

św. Kosmy i Damiana wpisanej wraz  z otoczeniem (w tym z murem) do rejestru zabytków 

decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Krakowie z dnia 05.09.1964r. - nr rej. Ks.A – 74. W związku z tym wszelkie 

działania inwestycyjne na terenach ZP/k powinny uwzględniać wymogi ochrony 

konserwatorskiej i powinny być prowadzone na warunkach określonych w przepisach 

odrębnych dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.   

Cele ochrony zawarte w poszczególnych dokumentach zostały uwzględnione w projekcie  

planu.   

 

VIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM  

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM  

 Projektowane zagospodarowanie nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a 

jego oddziaływanie na środowisko nie wykracza poza teren objęty opracowaniem.  

   

IX. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA  ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

 

Głównym problemem ochrony środowiska na terenie opracowania i całej gminy jest  

emisja zanieczyszczeń atmosferycznych związana z ogrzewaniem obiektów kubaturowych.   
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X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIEDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY   

W JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE PLANU  

  

Obszar objęty zmianą planu położony jest w obrębie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego.   

Podstawowym celem Parku jest ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych   

w warunkach racjonalnego gospodarowania. Realizacja tego celu to dostosowanie działalności 

gospodarczej do wymogów ochrony przyrody i wprowadzenie zasad gospodarowania opartych  

na przesłankach zrównoważonego rozwoju.   

Zgodnie z Uchwałą   nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 

października 2017 roku w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego dla terenu Parku  

ustalono następujące szczególne cele ochrony Parku:  

1) Ochrona wartości przyrodniczych:  

a) zachowania lasów górskich o charakterze naturalnym i zbliżonym do naturalnego,  

stanowiących pozostałości puszczy karpackiej, 

b) zachowanie i restytucja naturalnych elementów różnorodności siedliskowej, a  w 

szczególności: łąk i pastwisk, muraw, zarośli kserotermicznych, młak i innych terenów  

     podmokłych, wychodni skalnych i jaskiń z właściwą dla nich flora i fauną, 

c) zachowania i przywracania do stanu naturalnego unikalnego środowiska Doliny 

Popradu oraz przełomowych odcinków Dunajca, Kamienicy Nawojowskiej i ich 

górnych dopływów, 

d)  zachowania naturalnego charakteru źródeł i cieków wodnych, 

e) zachowania cennych gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków ginących, 

prawnie chronionych oraz gatunków i siedlisk o istotnym znaczeniu dla obszaru  

Natura 2000 PLH120019 „Ostoja Popradzka”,  

f) zachowania korytarzy ekologicznych  

2) Ochrona wartości historycznych i kulturowych:  

a) Zachowania historycznych układów przestrzennych, w tym zwartej zabudowy  

    wiejskiej, przysiółkowej  

b) Zachowania  tradycyjnych  i  wzorowanych  na  tradycyjnych  rozwiązań  

    architektonicznych na terenie Parku oraz tradycyjnych form kultury  

3) Ochrona walorów krajobrazowych - zachowanie walorów estetyczno – widokowych  

     krajobrazu naturalnego i kulturowego, a w szczególności:  

a) przełomowych dolin rzek i potoków,  
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b) polan śródleśnych z reliktami gospodarki pasterskiej,  

c) terenów upraw rolnych,  

d) zachowania ciągów widokowych i szczytów o charakterze widokowym.  

Ponadto na terenie Parku zakazuje się:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);  

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 do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, za wyjątkiem 

dopuszczenia do eksploatacji złóż piaskowca „Wierchomla”;  

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) budowania nowych obiektów budowlanych wzdłuż brzegów rzeki Dunajec w obszarach 

określonych w załączniku 3a, 3b, rzeki Poprad w obszarach określonych w załączniku 3c, 

3e, 3f, 3g, 3h,3ł, 3m, rzeki Poprad wraz z potokiem Milickim w obszarach określonych  w 

załączniku 3d, potoku Kryniczanka w obszarze określonym w załączniku 3i, potoku  

Muszynka w obszarze określonym  w załączniku 3j, Uhryńskiego Potoku w obszarach 

określonych załącznikiem 3k, 3l, potoku Wierchomlanka                 w obszarze określonym 

w załącznikiem 3g, potoku Szczawnik, potoku Szczawniczek i potoku Złocki w obszarze 

określonym w załączniku 3n, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, 

gospodarce wodnej lub rybackiej;  

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodnobłotnych;  
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9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;  

11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych.  

W planie uwzględnia się podstawowe cele ochrony PPK – zachowanie wartości 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego 

zagospodarowania oraz cele operacyjne – ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe i społeczne – 

w zakresie problematyki odnoszącej się do obszaru objętego niniejszym planem miejscowym.   

  

XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT  

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000  

  

Projektowana zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Muszyna 

położona jest w obszarze Europejskiej Sieci „Natura 2000” pn. Ostoja Popradzka PLH120019, 

gdzie obowiązuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami szczególnymi, a realizacja 

przedsięwzięć na tym terenie nie może oddziaływać negatywnie na obszar „Natura 2000”. W 

związku z tym w zakresie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 obowiązują dla tego 

terenu wymagania określone w przepisach odrębnych.  

Z danych zawartych w formularzu danych dla obszaru, wynika że na obszarze Ostoi 

stwierdzono występowanie 14 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Obszar stanowi ważne refugium karpackiej fauny leśnej z dużymi ssakami i ptakami 

drapieżnymi. Interesująca jest fauna owadów z 4 gatunkami z Załącznika II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Brak jednak bliższych danych populacyjnych na temat tych gatunków. 

Rozdrobnione i ekstensywne rolnictwo sprzyja zachowaniu różnorodności gatunkowej. Łącznie 

odnotowano tu 22 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

Na badanym terenie nie zidentyfikowano siedlisk przyrodniczych ani gatunków, które  

podlegałyby ochronie w myśl zapisów dyrektywy siedliskowej.  

Planowane zagospodarowanie omawianego terenu uwzględnia cele ochrony PPK,  a 

realizacja planu nie jest zagrożeniem dla naturalnych siedlisk i gatunków o znaczeniu 

wspólnotowym zgodnie z Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią. Nie powoduje też 

ograniczeń w migracji zwierząt, a zarazem nie zmniejsza spójności miedzy istniejącymi  i 

projektowanymi obszarami natura 2000. Niewielkie zwiększenie powierzchni terenu 

przeznaczonego pod zainwestowanie nie spowoduje ograniczenia spójności w/w obszarów. 

Realizacja projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie miała  

negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000.  
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XII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE  

KOMPONENTY ŚRODOWISKA  
  

Realizacja terenów sportu i rekreacji spowoduje pewne zmiany w środowisku,  

nieuniknione przy tego rodzaju inwestycjach.  

  

Krajobraz.  

Realizacja ustaleń planu spowoduje pewne zmiany w krajobrazie związane głównie  z  

powstaniem  nowych obiektów kubaturowych oraz dróg dojazdowych, parkingu i innych 

elementów infrastruktury technicznej. Obszar opracowania nie jest eksponowany  

krajobrazowo.  

  

Wody powierzchniowe i podziemne.  

Realizacja inwestycji wpłynie na zmiany stosunków wodnych spowodowane 

odwodnieniem obszarowym wokół obiektów kubaturowych. Wpływ ten może zaznaczyć się w 

zmianach dróg przepływu wody podziemnej w osadach czwartorzędowych i utworach  

zwietrzeliny.   

Projektowana zmiana planu nie wpłynie na pogorszenie zanieczyszczenie środowiska 

gruntowo – wodnego. Teren opracowania posiada dostęp i jest podłączony do zbiorczego  

systemu kanalizacyjnego. Gospodarka odpadami jest uregulowana.  
  

Szata roślinna i zwierzęca.  

Realizacja planu spowoduje częściową likwidację roślinności na części terenu 

przewidzianego do zmiany. Na terenie objętym zmianą nie występują zbiorowiska roślinności 

naturalnej. Nie stwierdzono też występowania stanowisk roślin i zwierząt chronionych. Działkę 

nr 236/4 stanowi trawiaste boisko sportowe do gry w piłkę nożną. Główne  

przeobrażenia szaty roślinnej związane są z następującymi czynnikami:   

- nieodwracalną likwidacją pokrywy roślinnej w miejscu budowy obiektów kubaturowych   

i infrastuktury powierzchniowej,  

- chwilową likwidacją pokrywy roślinnej w miejscach prowadzenia prac budowlanych. Ze 

względu na niewielką powierzchnię terenu przewidzianego do zmiany, zniszczenie szaty 

roślinnej będzie niewielkie.  
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Powietrze atmosferyczne.  

Realizacja planu – wprowadzenie zabudowy może być przyczyną pogorszenia  

przewietrzalności terenu. Nastąpić może również niewielkie zwiększenie zanieczyszczenia  

powietrza, związane ze wzmożonym ruchem komunikacyjnym.  

  

Powierzchnia ziemi łącznie z glebą.  

W miejscu powstania obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury drogowej 

nastąpi całkowita likwidacja gleb oraz nastąpi niezbędna niwelacja terenu. Z punktu widzenia 

wartości produkcyjnych gleb, przeznaczenie terenu pod zainwestowanie nie stanowi istotnego 

zagrożenia, ze względu na niewielki zasięg ternu przewidzianego do zabudowy oraz niskie  

klasy bonitacyjne gleb.  

  

Klimat akustyczny.  

Realizacja planu może być przyczyną zwiększenia hałasu związanego głównie ze 

zwiększonym ruchem komunikacyjnym. Zmiana w planie zagospodarowania nie przewiduje 

powstania na terenie usług będących źródłem wzmożonego hałasu. Zwiększenie emisji hałasu 

nastąpi również na etapie budowy obiektów, jednak uciążliwość ta będzie krótkotrwała  i 

ograniczy się do czasu budowy.   

  

Zdrowie ludzi.  

Realizacja terenów sportu i rekreacji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  

zdrowie ludzi.   

  

XIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE  

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO   
  

Krajobraz  

W celu ochrony krajobrazu uchwała planu zobowiązuje do zastosowania formy 

obiektów kubaturowych harmonizujących z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech  

budownictwa regionalnego.   
  

W terenach sportu i rekreacji oznaczonych symbolem US obowiązują:  

1) Dla budynków ustala się:  

a) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w  

przedziale od 30 do 45 stopni,  
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b) zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym  

niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami połaci dachowych,  

c) zakaz realizacji dachów płaskich,  

d) maksymalną wysokość 8 m.,  

e) możliwość użytkowego wykorzystania poddasza.   

2) Dla obiektów budowlanych nie będących budynkami ustala się:  

a) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 10 do 45 stopni,  

b) maksymalną wysokość: sceny plenerowej – 8 m., altan - 4,5 m.  

3) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z 

tworzyw   sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje (drewno, 

kamień itp.). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnego  

drewna oraz kamienia z dopuszczeniem koloru szarego.   

4) Ustala się stosowanie dla pokrycia połaci dachowych kolorystyki takiej jak: 

ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, kolor naturalnej  

dachówki (kolor ceglasty).  

5) Dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddaszy. Poddasza mogą być doświetlone przy 

życiu okien w szczytach, otwarć dachowych (w tym pulpitowych) bądź okien  

połaciowych.  
  

W terenach zieleni urządzonej – parkowej oznaczonych symbolem ZP i ZP/k  obowiązuje :  

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: dla terenu ZP – 65%,  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenów ZP/k – 80%.  

  

Wody powierzchniowe i podziemne.  

Uchwała planu wprowadza zakaz zrzutu ścieków (nie dotyczy wód opadowych) do wód 

i gleby oraz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych   

i zobowiązuje do odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego, zbiorczego systemu  

kanalizacyjnego.   

Usuwanie odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach 

okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona 

polityką władz miasta i gminy. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie  z 

przepisami szczególnymi w tym w oparciu o „Plan Gospodarki Odpadami Województwa  

Małopolskiego” w zakresie przewidzianym dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.  
  

Szata roślinna i zwierzęca.  
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Omawiany plan nie zmieniają użytkowania terenów lasów, oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako „Ls”, oraz nie  uszczupla obudowy biologicznej wód płynących. Uchwała planu 

zobowiązuje również do zachowania co najmniej 70 % powierzchni działki, jako biologicznie 

czynnej dla terenu oznaczonego symbolem US, powinno to w części zrekompensować straty w 

roślinności powstałe w miejscu budowy obiektów kubaturowych; 65 % powierzchni  

działki, jako biologicznie czynnej dla terenu oznaczonego symbolem ZP oraz 80% powierzchni 

biologicznie czynnej dla terenów ZP/k.  

  

Powietrze atmosferyczne  

 Obowiązuje  zakaz  przekraczania  dopuszczalnych  stężeń  zanieczyszczeń  

atmosferycznych. Ogrzewanie obiektów oparte o nośniki energii zapewniające spełnienie 

wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem  

zgodnie z przepisami szczególnymi.   

  

Klimat akustyczny.  

W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem US - jak dla terenów  

przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

  

XIV. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH   

W  PROJEKCIE  PLANÓW  LUB  WYJAŚNIENIE  BRAKU  ROZWIĄZAN  

ALTERNATYWNYCH  

  

W projekcie planu nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych, ponieważ zmiana 

dotyczy działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej. Działki są całkowicie 

uzbrojone, nie posiadają szczególnych walorów krajobrazowych i stanowi własność prywatną 

Inwestora o określonych zamierzeniach inwestycyjnych.   

  

XV. STRESZCZENIE  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Milik w Gminie 

Muszyna dotyczy przeznaczenia na tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US i tereny 

zieleni urządzonej – parkowej, oznaczone symbolem ZP działki nr 236/4 i 237 oraz części 

działki nr 242  położonych we wsi Milik.   

Przeznaczeniem podstawowym terenu sportu i rekreacji US są: boisko sportowe,  
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urządzenia sportu i rekreacji (urządzenia plenerowe do ćwiczeń, plac zabaw dla dzieci) oraz 

scena plenerowa. Na terenie tym dopuszcza się powstanie: trybun, budynków zaplecza sportu i 

rekreacji w tym budynku socjalno-sanitarnego, magazynowego, zieleni urządzonej, obiektów 

małej architektury, altany, uzbrojenia terenu w tym oświetlenia, parkingów,  

dojazdów i dojść.  

Przeznaczeniem podstawowym terenu zieleni urządzonej ZP są: zieleń urządzona - 

parkowa, złożona z gatunków niskich nie zasłaniających widoku od strony drogi lokalnej na 

istniejącą dawną cerkiew wpisaną do rejestru zabytków. Przeznaczeniem dopuszczalnym są: 

obiekty małej architektury, dojazd, dojścia, stanowiska postojowe i uzbrojenie terenu w tym 

oświetlenie Przeznaczeniem podstawowym terenu ZP/k są: zieleń urządzona wraz z murem 

wpisane do rejestru zabytków. Plan dopuszcza przebudowę zabytkowego muru, realizację 

niezbędnych robót budowlanych zapewniających stateczność skarpy oraz remont i przebudowę 

kapliczki znajdującej się na zabytkowym murze. Z uwagi na położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej, wszelkie działania inwestycyjne muszą spełniać wymogi ochrony 

konserwatorskiej i powinny być prowadzone na zasadach określonych w przepisach  

odrębnych dot. zabytków i opieki nad zabytkami.   

Nowo wyznaczone tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej - parkowej, znajdują 

się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy zagrodowej oraz terenów obiektów 

sakralnych i wyznaniowych, a jego wprowadzenie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.   

Zgodnie ze studium teren położony jest w „strefie 3” dolinnej, osadniczej – do  

intensywniejszego rozwoju społeczno-gospodarczego pod warunkiem ochrony wartościowych 

elementów przyrodniczych oraz zapewnienia wysokich standardów środowiska. Teren objęty 

zmianą znajduje się w terenach usług turystyki i zabudowy mieszkaniowej UTM.g – 

porządkowanie, uzupełnianie i rozwój zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy usługowej, usług publicznych, usług sportu  i rekreacji, nieuciążliwej działalności 

gospodarczej, przy czym użytkowanie uzupełniające  w postaci usług o charakterze 

komercyjnym i publicznym przy zachowaniu warunków  z zakresu ochrony środowiska, z 

możliwością wydzielenia odrębnych terenów o tym  

przeznaczeniu w planach miejscowych lub ustalenia funkcji jako dopuszczalnej.  

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodna z wytycznymi zawartymi 

w opracowaniu ekofizjograficznym oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony  

środowiska.   

Tereny ZP/k położone są w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków  wraz z 

zabytkową cerkwią p.w. św. Kosmy i Damiana decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie  z dnia 05.09.1964r. - nr 
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rej. Ks.A – 74. W związku z tym wszelkie działania inwestycyjne na terenach ZP/k powinny 

uwzględniać wymogi ochrony konserwatorskiej i powinny być prowadzone na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych dot. ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami.  

Na terenach US, ZP i ZP/k obowiązuje ochrona przypadkowo dokonanych odkryć 

obiektów archeologicznych oraz znalezisk przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, 

że mogą być zabytkami archeologicznymi, wstrzymanie robót w miejscu odkrycia, 

zabezpieczenie znaleziska i powiadomienie o odkryciu właściwych służb ochrony zabytków, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.   

 

Obszar objęty planem położony jest w obszarze i terenie górniczym „Muszynianka III,  

ustanowionym w celu eksploatacji złoża wód leczniczych w koncesji wydanej przez  Marszałka 

Województwa Małopolskiego decyzją znak: SR-IX.7422.2.41.2016.BK z dnia 24.11.2016r. 

Dla terenu i obszaru górniczego „Muszynianka III” obowiązują uwarunkowania określone w 

przepisach szczególnych. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną 

ostrożność z uwagi na możliwość występowania podwyższonych zawartości CO2 w powietrzu, 

w rowach, wykopach oraz wszelkich pomieszczeniach zamkniętych, zagłębionych poniżej 

powierzchni terenu. Obowiązuje zakaz wykonywania na w/w obszarze i terenie górniczym 

wykopów oraz otworów w celu pozyskiwania ciepła z ziemi.   

 

Tereny objęte planem położone są w strefie ochrony uzdrowiskowej „C-M” uzdrowiska 

Muszyna. W planie wzięto pod uwagę wskazania i warunki dotyczące zasad zagospodarowania 

strefy ochrony uzdrowiskowej „C-M” zawarte w statucie uzdrowiska Muszyna, uchwalonym 

uchwałą Nr XLII/617/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 

2010 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna z późn. zmianami. W związku 

z położeniem w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, oznaczonej w gminie Muszyna jako „C-

M” - przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje przestrzeganie zasad określonych w ustawie o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych z dnia 28.07.2005 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1301) zwanej dalej 

ustawą uzdrowiskową, w szczególności zakazów określonych w art. 38a tej ustawy w 

odniesieniu do strefy ochrony uzdrowiskowej „C”. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy 

uzdrowiskowej wskaźnik terenów biologicznie czynnych nie może być mniejszy niż 45% 

powierzchni strefy.   

 

Tereny objęte zmianą planu położone są w Popradzkim Parku Krajobrazowym oraz w 

obszarze „Natura 2000” jako SOO pn. Ostoja Popradzka PLH120019. W obszarze tym 
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obowiązuje ochrona siedlisk o znaczeniu dla obszaru Natura 2000 zgodnie z przepisami 

szczególnymi.   

Planowane zagospodarowanie omawianego obszaru uwzględnia cele ochrony PPK,  a 

realizacja planu nie jest zagrożeniem dla naturalnych siedlisk i gatunków o znaczeniu 

wspólnotowym zgodnie z Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią. Nie powoduje też 

ograniczeń w migracji zwierząt, a zarazem nie zmniejsza spójności miedzy istniejącymi   

i projektowanymi obszarami natura 2000.   

 

Obszar objęty panem położony jest również w obrębie głównego zbiornika wód 

podziemnych – GZWP nr 438 „Magura (Nowy Sącz)”, dla którego należy zachować warunki 

wynikające z przepisów odrębnych. Obowiązuje zakaz wykonywania przedsięwzięć mogących 

negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie.  

Tereny objęte planem położone są w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza w tym 

część terenów położona jest w strefie do 50 m od granic cmentarza, której zasięg wyznaczony 

jest w planie i oznaczony indeksem literowym „c”, natomiast pozostała część terenów znajduje 

się w pasie od 50 do 150 m od granic cmentarza. W związku z  tym w zagospodarowaniu i w 

zabudowie terenów obowiązuje przestrzeganie zasad określonych w przepisach odrębnych 

dotyczących cmentarzy.   

Realizacja planu nie wpłynie negatywnie na obszar ochrony siedlisk Natura 2000  

oraz nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

          Zmiana przeznaczenia terenu powodują pewne, bardzo niewielkie zmiany   

w środowisku przyrodniczym.   

Wystąpią tutaj niewielkie zmiany w krajobrazie związane z powstaniem obiektów 

kubaturowych. Ustalenia do planu zawierają szereg wytycznych dotyczących wysokości, 

architektury i sposobu zagospodarowania terenu, których wypełnienie powinno  

zminimalizować niekorzystny wpływ na krajobraz.   

Nie powinno nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego   

w przypadku odprowadzeniu ścieków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.   

Nie nastąpi też znaczące zniszczenie roślinności. Wprowadzona zmiana nie powoduje 

zmiany użytkowania terenu oznaczonego w ewidencji jako „Ls” i nie powoduje zmniejszenia 

obudowy biologicznej potoków. Uchwała wprowadza jednocześnie obowiązek zachowania co 

najmniej 70 % powierzchni działki, jako biologicznie czynnej dla terenu oznaczonego 

symbolem US, powinno to w części zrekompensować straty w roślinności powstałe w miejscu 

budowy obiektów kubaturowych oraz 65 % powierzchni biologicznie czynnej dla terenów ZP 

i 80% powierzchni biologicznie czynnej dla terenu ZP/k.   
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Wzrost emisji zanieczyszczeń atmosferycznych związany z ogrzewaniem obiektów 

będzie niewielki, przy zastosowaniu zgodnych z uchwałą nośników energii zapewniających  

ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem.   

Realizacja inwestycji na terenie sportu i rekreacji US nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na zdrowie ludzi.   

 Przepisy  ogólne  i  szczegółowe  zawarte  w  uchwale  zatwierdzającej  plan  

zagospodarowania przestrzennego oraz niniejszej prognozie, zabezpieczają środowisko  

naturalne przed niekorzystnym wpływem projektowanej zmiany.   
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