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I.  DANE OGÓLNE 

 

1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Brzesko, na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej Nr XII/63/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe 

Brzesko. 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy z dnia 05.01.2016 r., Nr RIiR-III.2151.5.2016 zawartej w Nowym 

Brzesku pomiędzy: Gminą i Miastem Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, reprezentowaną przez 

Jana Chojkę – Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko, zwanego dalej Zamawiającym, a PUH Magnus Media 

Pracownia Projektowa Piotr Jasion, ul. Friedleina 4-6/201, 30-009 Kraków zwanym dalej Wykonawcą.  

 

2.  Podstawa prawna opracowania prognozy  
 

Podstawę prawna sporządzenia prognozy stanowią przepisy: 

1) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2017,  

poz. 1073 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 

1405 z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.  2017, poz. 519 z późn. zm.), 

oraz na szczeblu międzynarodowym: 

1) Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko, 

2) Dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 

dostępu do informacji dotyczących środowiska. 
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3.  Cel i zakres prognozy  
 

Podstawowym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza rodzaju i zakresu możliwych 

oddziaływań na środowisko zawartych w ustaleniach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, jak również wskazanie rozwiązań planistycznych zoptymalizowanych dla stanu środowiska, poprzez:  

 identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów ustaleń studium na biofizyczne i zdrowotne 

komponenty środowiska przedmiotowego obszaru,  

 eliminację lub optymalizację rozwiązań i ustaleń studium niewskazanych ze względu na ewentualne negatywne 

skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 

 pełne poinformowanie podmiotów studium, tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej lub organów samorządu  

o skutkach wpływu ustaleń studium dla środowiska przyrodniczego 
 

Projektem zmiany studium objęto obszar położony na terenie Gminy Nowe Brzesko w miejscowościach Nowe Brzesko. 

Przedmiotowy tereny w Nowym Brzesku zlokalizowany jest na południe od drogi krajowej nr 79 oraz po wschodniej 

stronie drogi wojewódzkiej nr 775 i obejmuje powierzchnię ok. 2,5 ha.  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany studium wynika  

z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 

353).  

Stosownie do art. 46 pkt 1) ww. ustawy, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tego postępowania, 

zgodnie z art. 51 ust. 1, organ opracowujący projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy jest zobowiązany do sporządzenia prognozy  oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem 

wytycznych zawartych w art. 51 ust. 2 ustawy, zgodnie z którymi prognoza oddziaływania na środowisko:  

1) zawiera:  

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 

dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;  
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2) określa, analizuje i ocenia:  

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu,  

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

 w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody,  

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne  

z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne  

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także  

na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne,  

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;  

3) przedstawia:  

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,  

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

Zakres prognozy uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo z dnia  

09.03.2016 r. znak: OO.411.2.8.2016.JJ) oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | 

w Proszowicach (pismo z dnia 15.04.2016 r., znak: NZ-420-10/16)  obejmuje elementy, o których mowa w art. 51 

ust. 2 pkt 1, 2, 3 ustawy. 

Niniejsze opracowanie zawiera określone w ww. uzgodnieniach aspekty, mogące mieć wpływ na stan środowiska 

naturalnego, życia i zdrowia ludzi, w tym m.in. w zakresie sposobu odprowadzania ścieków, ochrony wód podziemnych 

i wód powierzchniowych, zaopatrzenia w wodę oraz oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 
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Wskazano również rodzaj przeznaczenia i zagospodarowania terenów inwestycyjnych i przemysłowych, sposobu  

ich zaopatrzenia w ciepło, rozwiązań gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej.   

W prognozie przeprowadzono również analizę wzajemnego oddziaływania planowanego zagospodarowania obszaru 

objętego zmianą studium oraz terenów sąsiednich, a także wskazano zagrożenia wynikające z potencjalnych 

skumulowanych oddziaływań planowanego i istniejącego zagospodarowania tych terenów.   

Ponadto dokonano oceny potencjalnego wpływu realizacji ustaleń zmiany studium na sąsiednie obszary Natura 2000: 

PHL120008 Koło Grobli oraz PLB120002 Puszcza Niepołomicka, jak również lokalne i ponadlokalne korytarze 

ekologiczne tj. Południowy korytarz ekologiczny (Kpd) „Dolina Górnej Wisły” oraz miejsca o wysokich walorach 

krajobrazowych. 

Prognoza opracowana została w języku niespecjalistycznym, co stanowi o przystępności zawartych 

w niej informacji dla wnioskodawców i osób zainteresowanych. 

4. Metodyka, materiały wykorzystane do sporządzenia prognozy 
 

Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Nowe Brzesko sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki istniejącego 

stanu zasobów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływań oraz obszarów 

prawnie chronionych i tendencji niektórych zjawisk, procesów przyrodniczych. Wykorzystano również metody 

analityczne, badania fizyczne, analizy map, zdjęć lotniczych i satelitarnych, zbiory statystyczne i meteorologiczne.  

W pierwszej kolejności zdefiniowano zakres przestrzenny prognozy oraz stworzono ramy dla analizy i oceny obszaru 

badań, celem określenia powiązań i zależności obszaru objętego projektem zmiany studium z otoczeniem oraz 

oddziaływań, których przewidywany wpływ na środowisko może mieć niepożądane skutki. Następnie określono 

kierunki w zakresie optymalizacji rozwiązań dla obszarów funkcjonalnych przyjętych w projekcie zmiany studium.  

Istotnym elementem okazało się wskazanie metod monitorowania zjawisk zachodzących w analizowanych obszarach 

oraz skuteczności prowadzonej dla nich polityki ekologicznej. 

Na podstawie analizy uwarunkowań środowiskowych, obejmujących zwłaszcza stopień wrażliwości i podatności 

środowiska na degradację oraz ustaleń studium dotyczących projektowanych sposobów użytkowania  

i zagospodarowania terenów  – dokonano weryfikacji rozwiązań planistycznych oraz wskazano obszary oraz tereny  

o różnej wadze skutków środowiskowych.  

Ponadto w prognozie uwzględniono informacje zawarte w dokumentach powiązanych z projektem zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko, w tym: 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowe Brzesko” przyjęte uchwałą nr III/22/2002 Rady 

Gminy Nowe Brzesko z dnia 27 grudnia 2002 r., 



 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY                                                                                                                     
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE BRZESKO 

6 

 

 Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowe Brzesko” przyjęte uchwałą nr 

XIV/86/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 14 marca 2008 r., 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2015, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Nowego Brzeska (etap konsultacji społecznych) , 

 Strategia rozwoju Gminy Nowe Brzesko, 

 Rozporządzenia ustanawiające obszary Natura 2000,  

 Standardowe formularze danych obszarów Natura 2000 Lipówka PLH 120010, Koło Grobli PLH 120008, Puszcza 

Niepołomicka PLB 120002, 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (MP Nr 49 z dnia 22.02. 2011 r., poz. 549), 

 Koncepcja Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET, 

 Program Strategiczny Ochrona Środowiska Województwa Małopolskiego, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 

 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, 

 Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2003-2014, 

 Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2015, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Proszowickiego na lata 2011-2020. 

 

II.  POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI NA POZIOMIE UE, KRAJU I REGIONU  
 

Prognoza oddziaływania na środowisko tworzona jest w oparciu, m.in. o ustalenia innych dokumentów na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych istotne miejsce zajmują zagadnienia 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wśród nich wyróżnić należy: 

1. Dokumenty na poziomie unijnym: 
 

   PROGRAM DZIAŁAŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 

 

Wśród kluczowych dokumentów należy wyróżnić Program Działań Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie Środowiska. 

Okres obowiązywania szóstego EAP zakończył się w lipcu 2012 r., lecz wciąż trwa wdrażanie wielu działań i środków 

w ramach tego programu. W przeprowadzonej przez Komisję Europejską ocenie końcowej realizacji szóstego EAP 

(Environmental Action Programme) stwierdza się, że program ten wpłynął na poprawę stanu środowiska i wyznaczył 

nadrzędny kierunek strategiczny polityki ochrony środowiska. 
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Powstaniu projektu 7. EAP towarzyszą odmienne warunki  – jednym z nich kryzys gospodarczy – dlatego też siódmy 

program nie jest prostą kontynuacją dotychczasowych działań, ale powinien skupiać się na osiąganiu celów w sposób 

ekonomicznie efektywny. Obecnie trwają konsultacje społeczne nad projektem 7. EAP. 

Rolą 7. Programu działań w zakresie środowiska „Dobrze żyć w granicach naszej planety”, jest zapewnienie,  

by w świetle problemów gospodarczych Unii Europejskiej i silnej konkurencji gospodarczej w wymiarze globalnym nie 

doszło do osłabienia efektywności działań na rzecz ochrony środowiska oraz aby uzgodnione dotychczas cele  

w zakresie ochrony środowiska do roku 2020, zarówno na poziomie unijnym jak też regionalnym oraz globalnym 

zostały osiągnięte. 7. EAP określa kompleksowe cele wraz z kierunkami działań do roku 2020 z perspektywą do roku 

2050 w celu przekształcenia gospodarki Unii Europejskiej w gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów  

i niskoemisyjną z uwzględnieniem ograniczeń zasobów naturalnych oraz kwestii ich ochrony, sprzyjającą włączeniu 

społecznemu, zapewniającą wzrost gospodarczy i rozwój, uwzględniającą zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu 

człowieka, zapewniającą godne miejsca pracy, a także zmniejszającą istniejące nierówności społeczne. 

W siódmym Programie zostało zaproponowanych dziewięć celów priorytetowych, obejmujących priorytety tematyczne: 

 Cel priorytetowy 1: ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE, 

 Cel priorytetowy 2: Przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną, 

 Cel priorytetowy 3: Ochrona obywateli UE przed związanymi ze środowiskiem naciskami i zagrożeniami dla 

zdrowia i dobrostanu, 

w tym priorytety w zakresie sprzyjających uwarunkowań prawnych: 

 Cel priorytetowy 4: Maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska, 

 Cel priorytetowy 5: Poprawa dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony środowiska, 

 Cel priorytetowy 6: Zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie 

klimatu oraz urealnienie cen, 

 Cel priorytetowy 7: Lepsze uwzględnianie problematyki ochrony środowiska i większa spójność polityki 

oraz priorytety w zakresie podejmowania wyzwań o charakterze lokalnym, regionalnym i globalnym: 

 Cel priorytetowy 8: Wspieranie zrównoważonego charakteru miast UE, 

 Cel priorytetowy 9: Zwiększenie skuteczności działań unijnych mających na celu stawienie czoła wyzwaniom 

związanym z ochroną środowiska i klimatem na poziomie regionalnym i globalnym. 
 

 „EUROPA 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu”. 
\ 
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To nowy, długookresowy program rozwoju społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020. Został 

zatwierdzony przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując w ten sposób realizowaną w latach 2000 – 2010 

Strategię Lizbońską. Nowa strategia otworzyła dyskusję na temat przyszłości gospodarki wspólnotowej oraz kierunków 

rozwoju Unii Europejskiej, bazując na doświadczeniach Strategii Lizbońskiej, której porażkę upatrywano zwłaszcza w 

zbyt obszernym programie, słabej koordynacji i sprzecznych celach oraz braku politycznej determinacji ze strony 

Państw Członkowskich. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso temat ww. strategii wypowiedział 

się następująco: „Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie. W zmieniającym się świecie 

UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu. Równoległa praca 

nad tymi trzema priorytetami powinna pomóc UE i państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia  

oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. Unia wyznaczyła sobie konkretny plan obejmujący pięć celów   

– w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które należy 

osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele 

krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii.” 

 

2. Dokumenty na poziomie krajowym: 

 

 KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI z dnia z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
 

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znaleźć można szereg postanowień, które w sposób bezpośredni odnoszą się 

do ochrony środowiska. Największe jednak znaczenie ma art. 5 Konstytucji RP, który stanowi, iż „Rzeczpospolita 

Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju” 

Oznacza to, iż jedną z podstawowych funkcji państwa polskiego jest zapewnienie ochrony środowiska,  a u podstaw 

realizacji tej i innych funkcji leży zasada zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) – takiego rozwoju 

społeczno – gospodarczego, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych  

i społecznych, poprzez zapewnienie dostępu do zasobów zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych, wzrostu 

jakości życia w czystym i naturalnym środowisku, wzrostu ekonomicznego dokonującego się poprzez bardziej 

efektywne wykorzystanie surowców i innych zasobów przyrody, racjonalizację zużycia energii i pracy, a także rozwój 

proekologicznych technologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 

pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Kryteria zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględnianie we wszystkich dokumentach związanych  

z planowaniem przestrzennym, jak również w politykach, strategiach, planach lub programach obejmujących 
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strategiczne sektory gospodarki. Do pojęcia trwałego i zrównoważonego rozwoju odwołują się ponadto traktaty Unii 

Europejskiej oraz liczne dokumenty i umowy międzynarodowe, w tym dokumenty ratyfikowane przez Polskę. 

Zgodnie z art. 74 KRP ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które prowadzą politykę zapewniającą 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, jak również wspierają działania obywateli  

na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Jednocześnie każdy obywatel ma prawo  do informacji o stanie  

i ochronie środowiska. Z kolei art. 86 wskazuje, iż każdy obywatel obowiązany jest do dbałości o stan środowiska  

i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa 

ustawa Prawo ochrony środowiska.  

 POLSKA 2025. NOWY MOTOR WZROSTU W EUROPIE. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA TRWAŁEGO  

I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.  
 

Dokument ten został opracowany jako rządowa strategia rozwoju. Jest to pierwszy w Polsce plan o takim charakterze, 

a jego uszczegółowieniem jest pożądana wizja Polski w roku 2025. Strategia określa podstawy i związki dla rozwoju 

wiążące politykę społeczną, gospodarczą, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej i regionalnej w Polsce. 

Cel nadrzędny wyznaczyła koncepcja trwałego  i zrównoważonego rozwoju wraz z przyjętym paradygmatem ładu 

społecznego, opartym na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny, realizacji zasady subsydiarności 

oraz dbałości państwa o wspólne dobro, o tożsamość narodową i suwerenność.  

Dokument Polska 2025 zakłada upodabnianie się struktury gospodarki polskiej do struktury gospodarek  w wysoko 

rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Jednak z uwagi na odmienność uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych  

w stosunku do innych państw członkowskich założono, że realizacja i ew. weryfikacja stworzonych celów i zadań 

strategii będzie uzależniona od indywidualnej polityki państwa polskiego. Pomimo otwartego charakteru, strategia 

uzyskała jednocześnie status dokumentu nadrzędnego nad wszelkimi dokumentami planistycznymi, strategiami krótko 

i średnio terminowymi, politykami i programami sektorowymi opracowywanymi przez organy administracji publicznej. 

Kontekst zasady zrównoważonego rozwoju został ujęty m.in. w odniesieniu do procesów związanych                             

z rozwojem społeczno – gospodarczym, który powinien dokonywać się w sposób jak najmniej zagrażający środowisku, 

przy czym pojęcie „środowiska” rozumiane jest tutaj szeroko, gdzie elementem środowiska jest nie tylko świat 

przyrodniczy, ale również człowiek – jako integralna jego część. W konsekwencji, jako jeden z priorytetów, wskazano 

sukcesywne eliminowanie działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz promowanie 

gospodarowania „przyjaznemu” środowisku, zmianę modelu produkcji i modelu konsumpcji oraz przywracanie 

środowiska do właściwego stanu wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej. Ochrona                          

i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego jest bowiem jednym  z niezbędnych warunków do zapewnienia 

człowiekowi egzystencji w czystym i naturalnym środowisku, które stanowi jednocześnie element dynamicznego 

rozwoju społeczno – gospodarczego. 
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 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 (KPZK 2030). 
 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym 

dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Została opracowana zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu                  

i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Proponowane w KPZK 2030 nowe ujęcie problematyki 

zagospodarowania przestrzennego kraju polega na zmianie podejścia do roli polityki przestrzennej państwa                            

w osiąganiu nakreślonych wizji rozwojowych. 

KPZK 2030 wprowadza współzależność pomiędzy planowaniem przestrzennym a formułowaniem celów i zadań 

społeczno – gospodarczych na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz w odniesieniu do obszarów 

funkcjonalnych. Wiąże planowanie strategiczne z programowaniem działań w ramach programów rozwoju  

i programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, określa działania państwa w sferze legislacyjnej                     

i instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i działań rozwojowych (w tym 

inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie.  

 

 POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 
 

Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który poprzez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje 

kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowiska naturalnego.  Wśród priorytetów polityki 

ekologicznej zawarto m.in. następujące działania: 

 wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska, 

 przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy lokalizacji 

inwestycji, 

 zwiększenie retencji wody, 

 opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, 

 promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, 

 ochrona atmosfery, 

 ochrona wód, 

 gospodarka odpadami, 

 modernizacja systemu energetycznego. 
 

Oprócz powyższych dokumentów, szczególne znaczenie w kształtowaniu nowej polityki ekologicznej mają m.in.: 

 Krajowy plan gospodarki odpadami, 

 Krajowy program zwiększenia lesistości, 

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 

 Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. 
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3. Dokumenty na poziomie regionalnym: 
 

 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA  2011-2020.  „MAŁOPOLSKA 2020. 

NIEOGRANICZONE  MOŻLIWOŚCI” 
 

Strategia jest narzędziem realizacji polityki rozwoju województwa i wypracowanym konsensusem pomiędzy interesami 

poszczególnych aktorów regionalnych, różnymi celami rozwoju wszystkich partnerów, a także uwarunkowaniami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi, które determinują działania prowadzone w regionie. Stanowi informację o prowadzonej 

polityce rozwoju zarówno dla mieszkańców regionu jak i dla innych partnerów: województw, administracji rządowej               

czy inwestorów chcących podjąć działania w regionie. 

Sformułowana w Strategii „Małopolska 2020. Nieograniczone  możliwości” (przyjętej przez Sejmik 26 września 2011  r.) 

wizja rozwoju podkreśla, aby „Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego, 

europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnymi wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich 

mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi  

i nowoczesnej gospodarki”. 

Cel główny strategii rozwoju Małopolski wskazuje na generalny kierunek postępowania w realizacji wizji regionu, jaką 

planuje się osiągnąć w perspektywie 2020 roku. Mając na uwadze aktualną i oczekiwaną – przyszłą pozycję rozwojową 

Małopolski, przewiduje się, że wizja ta będzie realizowana poprzez cel główny, którym jest: „Efektywne wykorzystanie 

potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej 

Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim.” 

 

 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, przyjęty  Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. jest dokumentem o charakterze strategicznym dla kształtowania 

przestrzeni województwa, określającym koncepcję podstawowych elementów przyszłej struktury przestrzennej 

województwa i powiązań funkcjonalnych między jego elementami. Plan formułuje zasady realizujące politykę 

przestrzenną województwa i organizujące jego strukturę przestrzenną, a ponadto uwzględnia ustalenia Strategii 

Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz ustalenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i programy 

zawierające zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Plan jest 

adresowany do szerokiego grona odbiorców, obejmującego podmioty samorządowe, rządowe i pozarządowe, 

środowiska gospodarcze, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz wszystkich obywateli zainteresowanych. 

Podstawą formułowania ustaleń Planu jest zasada równoważenia rozwoju województwa, zakładająca spójność 

środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego. Nadrzędnym celem tego dokumentu winno być zatem 

integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi środowiska naturalnego 
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oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Wśród uniwersalnych priorytetów zagospodarowania 

przestrzennego w planie tym uwzględnia się w szczególności: wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki                               

i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych, wymagania ochrony dziedzictwa 

kulturowego i dóbr kultury, walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności, potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państw w krajowych i wojewódzkich. 

 

 PROGRAM STRATEGICZNY OCHRONA ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

Program Strategiczny Ochrona Środowiska, przyjęty uchwałą Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego  

z dnia 27 października 2014, jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 

2007-2014  (przyjętego uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 roku).  

Jest on jednocześnie dokumentem, który realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata  

2011-2020. Program Strategiczny jest spójny z Planem Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego, 

który stanowi realizację zapisów obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a 

jednocześnie określa zasady opracowania programów strategicznych województwa małopolskiego. Program 

Strategiczny Ochrona Środowiska Województwa Małopolskiego prezentuje działania przewidziane do realizacji w 

latach 2014-2020 w tym także te, które nie wynikają z bezpośrednich kompetencji Samorządu Województwa 

Małopolskiego. Jest więc dokumentem kompleksowo traktującym zadania ochrony środowiska poprzez określone 

priorytety i najistotniejsze kierunki działań. 

 

 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2016 - 2022  

(z perspektywą do roku 2030 r.) 
 

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/125/03 w sprawie Planu 

Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

Kluczowym elementem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest podział województwa na regiony gospodarki 

odpadami komunalnymi. Dotyczy on zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Pozostałe odpady (w tym selektywnie odbierane 

od właścicieli nieruchomości), obowiązuje hierarchia postępowania z odpadami i zasada bliskości. Wojewódzki plan 

gospodarki odpadami określa: 

 regiony gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa, 

 regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami 

komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się  
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w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

 uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami może wskazać spalarnię odpadów 

komunalnych jako ponadregionalną spalarnię odpadów komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami. 
 

4. Dokumenty na poziomie powiatowym: 

 

 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PROSZOWICKIEGO 
 
 

Proces zrównoważonego rozwoju powiatu jest rozumiany jako zintegrowanie działań politycznych, gospodarczych, 

społecznych i przestrzennych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

gospodarczych. Zrównoważony rozwój ma na celu równoważenie szans w dostępie do środowiska, zarówno 

współcześnie żyjącego społeczeństwa, jak również przyszłych pokoleń. 

Strategia rozwoju powiatu proponuje zadania, które stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej i wszystkich 

instytucji działających w otoczeniu. Dla określenia celów strategicznych w dokumencie przyjęto optymistyczny  

i prawdopodobny kierunek zmian. Rolniczy charakter powiatu rzutuje na strukturę zatrudnienia. Rozwój zasobów 

ludzkich w powiecie proszowickim jest ukierunkowany na podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób młodych. 

Dostosowanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, wyrównanie 

szans młodzieży z terenu powiatu w dostępie do edukacji oraz podejmowanie działań stymulujących rozwój postaw 

przedsiębiorczych, powinien w dłuższym okresie czasu zaowocować wzrostem aktywności zawodowej tej grupy. 

Rolniczy charakter powiatu powinien zostać zdyskontowany przez dynamiczny rozwój sektora przetwórstwa rolno  

– spożywczego. Gospodarka lokalna nie wykorzystuje w pełni możliwości wynikających z zasobów naturalnych, tradycji 

i potencjału rolnictwa powiatu proszowickiego. 

Realizacja zadań infrastrukturalnych – modernizacje dróg wojewódzkich, przecinających powiat proszowicki, budowa 

obwodnicy miasta, kontynuacja gazyfikacji powiatu znacząco poprawia atrakcyjność inwestycyjną powiatu i daje 

nadzieję na wzrost inwestycji zewnętrznych powodujących tym samym wzrost liczby nowych miejsc pracy. Nie bez 

znaczenia jest możliwość wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na terenie powiatu 

proszowickiego występuje niewielka podaż atrakcyjnych (uzbrojonych) terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod 

działalności produkcyjne, usługowe czy handlowe. Obecnie dwie gminy powiatu proszowickiego Nowe Brzesko  

i Koszyce podejmują działania na rzecz uzbrajania potencjalnych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną. 

Misja Powiatu 

Wzrost poziomu życia mieszkańców powiatu. 

 Wizja Powiatu 
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Powiat w którym mieszkańcy mają dostęp do oświaty i kultury na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej, 

nowoczesnej infrastruktury, czystego i estetycznego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa i możliwości 

aktywnego uczestnictwa w życiu i rozwoju lokalnej wspólnoty. 
 

Zadania priorytetowe powiatu proszowickiego skupiają się w następujących obszarach kluczowych: bezpieczeństwo 

publiczne, edukacja, zdrowie, infrastruktura drogowa, bezrobocie, pomoc społeczna, rolnictwo i ochrona środowiska. 

W poszczególnych obszarach kluczowych wskazano cele strategiczne, w tym obejmujące „Rolnictwo i ochronę 

środowiska”. 

Obszar województwa małopolskiego charakteryzuje się wysoką różnorodnością biologiczną.  Powiat proszowicki 

leżący w północnej części województwa w dolinie Szreniawy charakteryzuje się najbardziej żyznymi glebami w kraju. 

Od wieków ziemie te były wykorzystywane rolniczo, a wyprodukowana żywność zaspokajała potrzeby nie tylko 

Małopolski. Na terenie województwa małopolskiego występuje wiele gatunków roślin i zwierząt rzadkich, chronionych 

oraz zagrożonych. Podejmowane są działania zmierzające do ochrony malowniczej doliny rzeki Szreniawy,                           

a szczególnie czynnej ochrony alei wierzb głowiastych. Powiat proszowicki nie jest objęty formą ochrony przyrody 

Natura 2000. Złoża ropy naftowej związane są z obszarem Karpat oraz zapadliska przedkarpackiego. Terytorialne 

rozmieszczenie złóż ropy naftowej odpowiada w niewielkiej części powiatowi proszowickiemu. Są to złoża niewielkie,  

w większości o zasobach nieprzekraczających kilka tysięcy ton. Zasoby leśne powiatu proszowickiego ze względu  

na wysoką przydatność rolniczą gleb są bardzo niskie. Stan zanieczyszczenia powietrza wg prowadzonego 

monitoringu nie odbiega od normy. 

Powiat proszowicki posiada najwyższy w Małopolsce wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej to ocena uwarunkowań przyrodniczych dla rolnictwa poprzez 

ocenę i współdziałanie takich elementów jak: gleba, klimat, rzeźba oraz warunki wodne terenu. 

W celu porównania poszczególnych gmin w aspekcie przydatności ich środowiska przyrodniczego dla potrzeb 

rolnictwa utworzono syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który uwzględniając jakość 

w/w czynników przeliczył je na wartość produktową. Maksymalną granicą jest ocena w wysokości 125 pkt. 

(przydatność rolnicza gleb – skala do 100 pkt., agroklimat – skala do 15 pkt., warunki wodne i rzeźba terenu – skala do  

5 pkt.). Dla Proszowic wskaźnik ten wynosi 102,8 pkt. 

Kierując się definicją zrównoważonego rozwoju sformułowaną w 1990 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych 

do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, że: „należy realizować zarządzanie i ochronę zasobów naturalnych oraz 

kierować zmianami technologicznymi i instytucjonalnymi w sposób zapewniający osiągniecie i zaspokojenie zarówno 

potrzeb człowieka jaki przyszłych pokoleń”, należy uznać, że dalsza ochrona środowiska naturalnego jest 

najważniejszym wyzwaniem dla mieszkańców powiatu proszowickiego. 

 

 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2016-2019 Z PROGNOZĄ  

NA LATA 2020-2023. 
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W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Proszowickiego 2016 - 2019 określono cele i kierunki działań               

w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego i ochrony środowiska, do których należą:  

 zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska, 

 ochrona zdrowia ludzkiego, 

 rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez: 

 poprawę jakości powietrza atmosferycznego, 

 poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

 racjonalne korzystanie z zasobów glebowych, 

 ochronę obszarów i obiektów przyrodniczych, 

 zwiększenie lesistości Powiatu, 

 zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska, 

 zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 

 prawidłową gospodarkę odpadami. 
 

 „Program” wspomaga dążenie do uzyskania w powiecie sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na 

środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie  

z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.  

 

5. Dokumenty na poziomie lokalnym: 

 

  STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWE BRZESKO 
 

W dokumencie strategii z 1999 r. sformułowano misję i cel strategiczny gminy, o następującej treści: 

Misja: Gmina Nowe Brzesko – wizytówką nowoczesnej i zasobnej małopolskiej wsi. 

Cel strategiczny: zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Nowe Brzesko, zgodny z jej potencjałami. 
 

W Strategii zdefiniowano 13 obszarów kluczowych kierunków rozwoju gminy: rolnictwo, edukacja, inwestycje, 

bezpieczeństwo, zdrowie,  drogi i komunikacja, kultura i sport, rynek pracy, ład przestrzenny, środowisko naturalne,  

integracja, infrastruktura, turystyka. W ramach obszarów kluczowych zidentyfikowano następujące cele: 

Zidentyfikowano cele w ramach istniejących obszarów kluczowych.  

 Efektywne rolnictwo w otoczeniu infrastruktury okołorolniczej 

 Baza, wyposażenie, kadry i system edukacji spełniające oczekiwania społeczeństwa 

 Dynamiczny rozwój inwestycji na terenie gminy 

 Bezpieczeństwo, dobrobyt i porządek w gminie 

 Zdrowe społeczeństwo 



 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY                                                                                                                     
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE BRZESKO 

16 

 

 Dobra i bezpieczna komunikacja drogowa na terenie gminy 

 Wysoki poziom kultury i sportu 

 Dobrobyt mieszkańców gminy 

 Czysta gmina (w tym: rozwiązany problem skupu surowców wtórnych, zdrowa żywność i powietrze, czyste 

okolice Wisły, rozwiązany problem segregacji śmieci, czyste ulice, czysty park w Nowym Brzesku) 

 Społeczeństwo zintegrowane w działaniu 

 Infrastruktura techniczna na odpowiednim poziomie 

 Wykorzystane potencjalne zasoby dla rozwoju turystyki 
 

Gmina Nowe Brzesko jest obszarem typowo rolniczym, ponad 86,5% powierzchni to użytki rolne (grunty rolne, łąki, 

sady pastwiska i stawy rybne). Długi okres wegetacji roślin, dobre warunki klimatyczne, zrównoważony poziom opadów 

sprawiają, że wydajność produkcji rolnej jest bardzo wysoka mimo silnego rozdrobnienia ziemi. Celem nadrzędnym jest 

utrzymanie rolniczego charakteru gminy i jak najlepszego wykorzystania gleb czarnoziemnych. Strategia rozwoju 

gminy Nowe Brzesko stara się umiejętnie łączyć zobowiązania wynikające z rolniczego charakteru gminy  

z działalnością gospodarczą przystosowaną do obsługi rolnika oraz wymagającego klienta jakim jest mieszkaniec 

aglomeracji krakowskiej. 

 

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY i MIASTA NOWE BRZESKO NA LATA 2014-2020 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Nowego Brzeska – projekt w fazie konsultacji społecznych. Opracowanie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wymogiem, który należy spełnić, aby gmina mogła w przyszłości wnioskować,  

a co ważniejsze – otrzymać środki na rozwój z Unii Europejskiej. PGN opiera się na zasadach wymienionych  

w Strategii „Europa 2020”. Na jej podstawie, w całej Unii Europejskiej należy: 

 obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 20%, gdzie za punkt wyjściowy przyjmuje się 1990 rok, 

 zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20%, przy czym dla polski celem jest 

15% udział OZE, 

 podnieść o 20% efektywność energetyczną. 

Do 2020 roku gmina Nowe Brzesko powinna ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 6-10 procent praca nad PGN 

wymaga opracowania inwentaryzacji dwutlenku węgla. Pod uwagę bierze się emisję z mieszkań, budynków 

usługowych, budynków użyteczności publicznej, a także przemysłu i transportu. Następnym krokiem jest 

zaproponowanie rozwiązań mających na celu doprowadzenie do zmniejszenia emisji CO2 oraz wskazanie sposobów 

finansowania tych rozwiązań.   

Do najczęstszych działań w PGN zalicza się likwidację przestarzałych i niewydajnych systemów grzewczych, 

modernizację oświetlenia ulicznego, zmiany w transporcie, które mają doprowadzić do bardziej harmonijnego ruchu, 

rozwój sieci gazowych i ciepłowniczych, wytyczanie ścieżek rowerowych oraz oczywiście inwestycje w odnawialne 
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źródła energii.  W czasie dyskusji publicznej  zwrócono uwagę na wysokie koszty rozwoju sieci gazowej, a w dalszej 

kolejności – ogrzewania gazem budynków. Równocześnie podkreślono, że lepszym rozwiązaniem dla gminy  

i większości jej mieszkańców będzie inwestowanie w nowocześniejsze, a przez to bardziej oszczędne instalacje 

węglowe. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Brzesko jest opracowywany w celu określenia celów zmierzających 

do zmniejszenia emisji pyłowo – gazowych wprowadzonych do powietrza atmosferycznego z indywidualnych źródeł 

ciepła. Głównym celem realizacji założeń PGN jest poprawa ochrony powietrza na obszarze całej gminy. Działania 

wymienione w dokumencie wraz z zarysem czasowym przyczynią się do obniżenia wartości zanieczyszczeń w gminie 

oraz zwiększą świadomość lokalnej społeczności. PGN jest skierowany do odbiorców gospodarstw prywatnych,   

jak i do odbiorców budynków użyteczności publicznej (szkół, przedszkoli itp.). Po opracowaniu dokumentu, Gmina 

będzie mogła przystąpić do realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w szczególności 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

PGN zawiera m.in.: identyfikację stanu aktualnego, identyfikację obszarów problemowych, wyniki bazowej 

inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, zadania wyznaczone do realizacji w celu ograniczenia emisji oraz racjonalizacji 

zużycia energii na terenie Gminy Nowe Brzesko,  wskazanie mierników osiągnięcia założonych celów, określenie 

źródeł finansowania zadań wyznaczonych w programie oraz wykazanie spójności z innymi dokumentami lokalnymi 

obowiązującymi na terenie Gminy Nowe Brzesko. 

 

III.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I LOKALIZACJA OBSZARU OBJĘTEGO  

OPRACOWANIEM 
 

Nowe Brzesko  (do 1954 roku gmina Gruszów) – gmina miejsko-wiejska położona na lewym brzegu Wisły  

w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, 36 km na wschód od Krakowa. W latach 1975-1998 gmina 

położona była w województwie krakowskim. Siedziba gminy to NOWE BRZESKO.  

Obszar jej graniczy bezpośrednio: od północy z gminą Proszowice, od wschodu z gminą Koszyce, od południa z gminą 

Drwinia, zaś od zachodu z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce. Naturalną granicą południową gminy jest rzeka Wisła. 

Pierwsza źródłowa wzmianka o Brzesku (Nowym) pochodzi z 1212 r. - Bresk (Brzesk). Nazwa pochodzi od stromego 

nadwiślańskiego brzegu. Prawa miejskie w latach 1279−1870 i od 2011. 

W skład gminy Nowe Brzesko wchodzą sołectwa: Grębocin, Gruszów, Hebdów (sołectwa: Hebdów i Hebdów Stary), 

Kuchary, Majkowice, Mniszów, Mniszów – Kolonia, Nowe Brzesko, Pławowice, Przybysławice, Rudno Dolne (sołectwa: 

Rudno Dolne i Rudno-Józefów),Sierosławice, Szpitary. 
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Rycina: Miasto i Gmina Nowe Brzesko 
Źródło: http://www.nowe-brzesko.pl/pl/399/0/polozenie.html 

 

 

Wg danych GUS, w 2017 r. Gmina Nowe Brzesko liczyła 5750 osób. Z tego  4067 osób (w tym: 2053 kobiet i 2014 

mężczyzn) zamieszkiwało w sołectwach gminy, a w mieście Nowe Brzesko 1683 osoby (w tym: 847 kobiet i 836 

mężczyzn). 

Większość mieszkańców gminy rodzin utrzymuje się z uprawy roli lub z dochodów uzyskanych z drobnych 

przedsiębiorstw usługowo-handlowych. W Nowym Brzesku mają siedzibę praktycznie wszystkie niezbędne urzędy  

i instytucje i placówki samorządowe: urząd gminny, dom kultury, posterunek policji, poczta, remiza strażacka, szkoła 

podstawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia, lecznica zwierząt, apteki i wiele innych obiektów użyteczności publicznej, 

a także kilkadziesiąt zakładów rzemieślniczych, sklepów i różnorodnych firm. W miasteczku znajdują się dwa rynki: 

Stary i Nowy oraz 22 ulice. 
 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem obejmuje obszar o pow. ok. 2,5 ha jest położony na południe od zabudowy 

wsi, w zakolu Wisły, w obrębie terasy zalewowej (błonia wiślane). Od strony północno – zachodniej teren w bliskim 

sąsiedztwie przebiega droga wojewódzkiej nr 775 relacji Kraków – Słomniki – Proszowice – Bochnia. Od strony 

południowej przylega do terenów produkcyjno – usługowych, ograniczonych wałem przykorytowym Wisły - elementem 

ochrony przeciwpowodziowej. Błonia stanowią terasę holoceńską Wisły i położone są w granicach obszaru 

zagrożonego zalaniem wodą stuletnią Q1%, aktualnie jest to teren otwarty, wykorzystywany do celów rekreacyjnych  

– spacerowych. 

W przeważającej części teren objęty projektem studium stanowi obecnie trwałe użytki zielone – użytkowane 

ekstensywnie łąki z grupami zadrzewień śródpolnych. Łąki te nie posiadają jednak bogatego składu florystycznego 

charakteryzującego wilgotne łąki ostrożeniowo - rdestowe. Są to zbiorowiska synantropijne, na wpół naturalne zespoły 

pastwiskowe i łąkowe, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas jedynie w warunkach stale jednakowej ingerencji 

człowieka. W wyniku naturalnej sukcesji postępującej na skutek zaniechania dawnego sposobu rolniczego użytkowania 

(koszenia i wypasu) w obrębie przedmiotowego terenu pojawiają się już obecnie liczne samosiewy drzew i krzewów,  

z przeważającym udziałem wierzby, topoli i olchy. 

http://www.nowe-brzesko.pl/pl/399/0/polozenie.html


 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY                                                                                                                     
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE BRZESKO 

19 

 

Na południe od terenu objętego zmianą studium w obrębie ulic Sportowej i Przemysłowej zlokalizowane są:   

przy ul. Sportowej – kompleks sportowy (LKS ”Nadwiślanka”), siedziba koła łowieckiego „Cyranka”, przy ul. 

Przemysłowej – mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych (w użytkowaniu Zakładu 

Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Nowym Brzesku), natomiast od wschodu przy ul. Cmentarnej - obiekty 

usługowe: magazyny, skład opału. 
 

Główny układ komunikacyjny gminy wyznaczają drogi: 

 DROGA KRAJOWA NR 79 – przebiegająca   z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części 

kraju. Przebiega przez województwa mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie oraz śląskie. Stanowi jeden  

z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za 

biegiem Wisły. 

 

Ryc. Podstawowy układ komunikacyjny Gminy Nowe Brzesko 
Źródło:  http://www.nowe-brzesko.pl/pl/399/0/polozenie.html 

 
 

 Droga Wojewódzka Nr 775 (DW 775) – droga wojewódzka, o długości 30 km, zlokalizowana w centralnej części 

województwa małopolskiego. Trasa drogi Nr 775 przebiega przez Słomniki, Proszowice, Nowe Brzesko  

do Ispiny. 

 

IV.  CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA OBSZARU 

 

1. Położenie fizyczno – geograficzne oraz rzeźba terenu (geomorfologia) 

 

Wg J. Kondrackiego obszar gminy Nowe Brzesko położony jest w południowo-wschodniej części makroregionu Niecka 

Nidziańska, w obrębie mezoregionu Płaskowyżu Proszowickiego. Południowy fragment gminy znajduje  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/399/0/polozenie.html
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się w północno – zachodniej części makroregionu Kotlina Sandomierska, w obrębie mezoregionu Niziny 

Nadwiślańskiej. 

Obszar odwadnia rzeka Wisła z lewobrzeżnymi dopływami: Szreniawą i potokiem Rudnik. Wisła stanowi południową 

naturalną granicę gminy, Szreniawa – jej granicę północną. 

Obszarowo na terenie gminy dominuje Płaskowyż Proszowicki zbudowany z szeregu płaskowzgórzy i garbów  

o wysokościach do 270.2 m n.p.m. (rejon Wygwizdowa). Najniższa  jest południowa część obszaru gminy, położona  

w dolinie Wisły. W rejonie Sierosławic na wysokości około 180 m n.p.m. znajduje się najniższy punkt gminy. Różnica 

wysokości w obrębie całej gminy wynosi 90.0 m. Na obszarze gminy Płaskowyż Proszowicki przecięty jest doliną rzeki 

Szreniawy.  
 

O ukształtowaniu powierzchni terenu gminy decydują szeroko rozprzestrzenione formy pochodzenia eolicznego.  

Są to fragmenty plejstoceńskiej pokrywy eoliczno-lessowej. Obejmują one około 80 % powierzchni gminy. Specyficzne 

cechy fizyczne materiału, z którego są utworzone, decydują o charakterze form geomorfologicznych utworzonych w ich 

obrębie, takich jak: doliny rzeczne, wąwozy itp.  

W dolinie Szreniawy wyróżnia się taras zalewowy oraz fragmenty powierzchni zrównań występujące ciągłym pasem  

od miejscowości Kowala do Pławowic. 

Nizina Nadwiślańska to dolina Wisły, w budowie której można wyróżnić rozległy taras zalewowy oraz taras 

nadzalewowy wznoszący się kilka metrów ponad poziom rzeki. 

W obrębie tarasu zalewowego Wisły występują starorzecza o różnym stopniu zachowania. Najmłodsze starorzecza 

posiadają wyraźnie zaznaczone brzegi. Często wypełnione są wodą lub stanowią tereny podmokłe. Starorzecza stare  

i najstarsze posiadające rzeźbę złagodzoną, są użytkowane rolniczo. 

Na brzegu północnym  Wisły wały przykorytowe ciągną się na odcinku od mostu w Nowym Brzesku do przysiółka 

Nowa Wieś w Hebdowie. 
 

Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej, stanowiącej rozległe 

synklinorium wypełnione osadami jury i kredy a przykryte trzeciorzędowymi osadami morskimi i lądowymi, na których 

spoczywa warstwa utworów czwartorzędowych. 

Najstarszymi utworami występującymi na powierzchni są iły krakowieckie. Występują one wąskim pasem na 

południowej krawędzi doliny Szreniawy od miejscowości Kowala do Pławowic oraz pojedynczymi płatami w Gruszowie, 

Grębocinie, Przybysławicach, Mniszowie i Kucharach. Iły krakowieckie wykształcone są jako iły, iłołupki z wkładkami 

drobnoziarnistych piasków. Na erozyjno-denudacyjnej powierzchni iłów krakowieckich leży najstarsza część utworów 

czwartorzędowych wykształcona jako piaski i żwiry w tzw. serii witowskiej. Utwory te odsłaniają się na zboczach 

wysoczyzn w okolicach Hebdowa, Kuchar i Śmiłowic. Marginalne znaczenie mają czwartorzędowe gliny zwałowe, 

zalegające niewielkimi płatami na iłach krakowieckich i serii witowskiej. 
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Największe rozprzestrzenienie mają utwory lessowe, związane ze zlodowaceniem bałtyckim. Pokrywają one 

wierzchowiny pagórów iłów trzeciorzędowych, osiągając do 30 m miąższości. Najmłodsze, holoceńskie utwory 

czwartorzędowe to utwory tarasów zalewowego i nadzalewowego rzek: Wisły i Szreniawy. Wykształcone są one w 

postaci piasków, żwirów, mułków i madów rzecznych. Współczesną akumulację tworzą piaski i pospółki deponowane 

na wałach brzegowych i na odsypach w dolinach: Wisły i Szreniawy. 
 

Na terenie gminy dominują korzystne warunki do budownictwa. Są to obszary, na których występują grunty spoiste 

zwarte, półzwarte i twardoplastyczne, a także grunty niespoiste średniozagęszczone i zagęszczone, na których  

nie występują zjawiska geodynamiczne, a głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej przekracza 2 m p.p.t. 

Warunki takie występują prawie na całym obszarze gminy za wyjątkiem dolin rzecznych, skarp nadwiślańskich, 

terenów o spadku powyżej 20%, a także nielicznych terenów osuwiskowych.  

Praktycznie tereny o warunkach korzystnych do budownictwa występują we wszystkich ciągach osadniczych na terenie 

gminy. Umożliwia to swobodny rozwój inwestycji w budownictwie. 

Obszary o warunkach niekorzystnych to przede wszystkim tarasy doli rzecznych (Wisły, Szreniawy, a także ich 

dopływów). Są to tereny często podmokłe lub zalewane w trakcie intensywnych opadów i użytkowane najczęściej jako 

łąki i pastwiska. 

Ze względu na rolniczy charakter gminy nie występują tu tereny zmienione w wyniku działalności człowieka. Obszary 

eksploatacji surowców ilastych i tereny udokumentowanych złóż, ustawowo wyłączone są spod budownictwa. 

 

2. Warunki hydrogeologiczne. Hydrografia terenu 

 

2.1. Zasoby wodne – wody podziemne 
 

Teren gminy Nowe Brzesko jest stosunkowo ubogi w wody podziemne. W zasadzie występują tu dwa użytkowe 

poziomy wodonośne: trzeciorzędowy i czwartorzędowy. W dolinie Wisły występuje połączony poziom czwartorzędowo-

trzeciorzędowy. Na wodach tych bazuje wodociąg gminny zaopatrujący w wodę wszystkie wsie w gminie Nowe 

Brzesko. 

Zwierciadło wody występuje pod niewielkim napięciem na głębokości od 2,0 do 3,9 m p.p.t., stabilizując się na 

głębokości 0,2 – 0,4 m p.p.t. Wydajność eksploatacyjna studni wynosi od kilku do kilkunastu m3/h przy depresjach 

rzędu od 11,7 do 22,2 m. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej jest rzędu 10-4 m/s. 

Wody tego poziomu charakteryzują się niską jakością. Wykazują one podwyższone zawartości żelaza, manganu, 

związków azotowych, a także często skażone są bakteriologicznie. Do celów pitnych i gospodarczych nadają się po 

uzdatnieniu. Niska jakość ujętych wód podziemnych spowodowana jest brakiem izolacji od powierzchni utworów 

wodonośnych, a także wysoką presją antropogeniczną na obszarach zasilania tego poziomu. 

Na obszarze Płaskowyżu Proszowickiego w utworach mioceńskich (trzeciorzędowych) występuje poziom wód 

porowych w piaskach przewarstwiających iły. Jest on jednak eksploatowany sporadycznie z uwagi na niewielką 
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wydajność oraz stosunkowo wysokie koszty pozyskania wody. Odpływ wód podziemnych odbywa się generalnie                  

ku południowemu-wschodowi. 

 

2.2. Zasoby wodne  – wody powierzchniowe 

Obszar gminy znajduje się w zlewni dwóch rzek: Wisły (zlewnia I rzędu) i Szreniawy (zlewnia II rzędu), które to rzeki 

stanowią odpowiednio południową i północną granicę gminy. Poza wymienionymi rzekami przez teren gminy 

przepływają potoki - dopływy w/w rzek. 

Rzeka Szreniawa stanowi północną granicę gminy. Na terenie gminy wpada do niej potok bez nazwy przepływający 

przez północno-zachodnią część gminy i kilka niewielkich dopływów. Szreniawa płynie wąską doliną (0,5 - 1 km) zajętą 

przez łąki i obszary podmokłe. W rejonie Pławowic znajduje się zespół stawów hodowlanych z bogatą roślinnością 

wodną. Poza tym na obszarze gminy brak jest większych otwartych zbiorników wodnych.. 

Rzeka Wisła stanowi południową granicę gminy. Jednym z większych jej dopływów na obszarze gminy jest potok 

Rudnik, wzdłuż biegu którego przebiega granica z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce.  

Pozostałości starorzeczy występują w dolinie Wisły. 

Pod względem zasilania rzeki należą do ustroju deszczowo-śnieżnego. Zaznacza się dwudzielność faz spływu 

roztopowego lub roztopowo-deszczowego na wiosnę oraz deszczowego w lecie, rozdzielonych okresem obniżonych 

stanów wody. 

Melioracją objęto głównie dolinę rzeki Szreniawy na terenie wsi: Mniszów Kolonia, Pławowice, Gruszów, Kuchary, 

Majkowice. Niestety wskutek braku konserwacji rowy melioracyjne i dreny nie są drożne. Wyjątkiem są tereny wsi 

Mniszów Kolonia. W latach 1976-80 na terenie gminy zmeliorowano ogółem około 238 ha, z czego na meliorację 

gruntów ornych przypada 125 ha, a na użytki zielone 113 ha. 

 

3. Klimat i warunki meteorologiczne 

 

Wg M. Hessa i B. Obrębskiej-Starkel, obszar gminy Nowe Brzesko położony jest w piętrze klimatycznym ciepłym,  

a w podziale na regiony pluwiometryczne A. Schmucka, należy do regionu najcieplejszego i umiarkowanie wilgotnego. 

Teren gminy pod względem klimatycznym jest słabo zróżnicowany. Lepsze warunki klimatyczne występują  

na obszarach wysoczyzn i zboczy południowych niż w dolinach rzek Szreniawy i Wisły. Na wysoczyznach występuje 

nieco mniejsza amplituda temperatur, niższa wilgotność powietrza, większe nasłonecznienie, a także mniejsza jest 

ilość dni z przymrozkami. 

W Nowym Brzesku jest umiarkowanie zimno. Występują znaczne opady i nawet w najsuchsze miesiące jest sporo 

opadów. Opierając się na klasyfikacji klimatu Köppena i Geigera, ten klimat został zklasyfikowany jako Dfb. Na tym 

obszarze temperatura średnia wynosi 8.5 °C. W ciągu roku, średnie opady wynoszą 661 mm. 
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Ryc. Wykres klimatyczny Nowe Brzesko 

Źródło: http://pl.climate-data.org/location/10400/ 

 

 

Najniższe opady występują w lutym, gdzie średnia wynosi 28 mm. Większość opadów ma miejsce w czerwcu, ze 

średnią na poziomie 96 mm. 

 

 

Ryc. Wykres temperaturowy Nowe Brzesko 
Źródło: http://pl.climate-data.org/location/10400/ 

 

Średnia temperatura jest najwyższa w miesiącu lipcu i wynosi 18,8 °C. Styczeń ze średnią temperaturą na poziomie  

-4,1 °C ma najniższą temperaturę średnią w całym roku. 

Odchylanie w poziomie opadów pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem wynosi 68 mm. Średnia 

temperatura waha się w trakcie roku o 22,9 °C. 

Opady w postaci śniegu, mające duże znaczenie dla zasilania wód powierzchniowych i podziemnych, stanowią około 

10 % całkowitej sumy opadów. Grubość pokrywy śnieżnej osiąga najwyższą wartość na przełomie stycznia i lutego. 

http://pl.climate-data.org/location/10400/
http://pl.climate-data.org/location/10400/
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Z gospodarczego punktu widzenia istotna jest znajomość charakterystycznych temperatur i długości okresu 

określonego tą temperaturą. Warunki klimatyczne dla upraw rolnych są korzystne. Długość okresu wegetacyjnego ze 

średnią temperaturą dobową powyżej 5C, wynosi do 217 dni. Dni mroźnych jest około 20 - 40, a dni z przymrozkami 

112 - 130. Czas trwania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 80 dni. Początek robót rolnych - w ostatniej dekadzie 

marca. 

Do zjawisk pogodowych wpływających na warunki rozwoju rolnictwa i sadownictwa należą także burze, deszcze 

ulewne i grady. Na omawianym obszarze dni z burzą występuje średnio od 20 do 28 dni w roku, z maksimum w lipcu. 

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia dni z gradem występuje w maju i lipcu. W lipcu oraz czerwcu występują 

także najwyższe wartości opadów dobowych. Ulewy i deszcze nawalne mogą pojawiać się od połowy kwietnia do 

września. 
 

Stosunki anemologiczne 

Kierunki wiatrów nawiązują do ukształtowania terenu. Wg róży wiatrów dla stacji Sielec Pińczowski, przeważającymi  

w ciągu roku kierunkami wiatrów są: zachodni i północno-zachodni. Najniższą częstotliwość wiatrów notuje  

się z kierunków północno-wschodniego i południowo-wschodniego. 

 

4. Zasoby przyrodnicze – szata roślinna i świat zwierzęcy 

 

Szata roślinna jest jednym z ważniejszych elementów przyrodniczych oraz istotnym składnikiem krajobrazu. 

Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej gminy Nowe Brzesko są biocenozy wodne i nadbrzeżne, łąkowe oraz 

murawy kserotermiczne. 

Na obszarze gminy brak niemal zupełnie lasów. Niewielkie i zniszczone płaty leśne, zidentyfikowane jako grąd typowy, 

występują koło Mniszowa, Sierosławic i Kuchar, a także w dawnym parku w Śmiłowicach. Fragmenty łęgów 

wierzbowo-topolowych i wiklin wierzbowych spotyka się w dolinie Wisły i nad Szreniawą. Łącznie zbiorowiska leśne 

zajmują około 85 ha, co stanowi 1,6 % ogólnej powierzchni gminy. 

Nieleśne zbiorowiska są bardziej rozpowszechnione. Należą do nich przede wszystkim wilgotne łąki ostrożeniowo-

rdestowe, wykształcone w dolinach Wisły i Szreniawy. Występują także szuwary turzycowe, trzcinowe i mannowe. Łąki 

zajmują stosunkowo dużą powierzchnię i choć są zbiorowiskami związanymi z gospodarką człowieka, mają w swoim 

składzie wiele cennych i rzadkich roślin. 

Cenną biocenozę tworzy zespół stawów hodowlanych w Pławowicach, o powierzchni 120 ha Stanowią one 

udokumentowane miejsca regularnego przebywania i gniazdowania zwierząt gatunków chronionych. Stawy te są 

własnością do Gospodarstwa Rybackiego w Pławowicach. Kolejną tego typu biocenozą jest starorzecze  o powierzchni 

0,25 ha w Starym Brzesku. 
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Najbardziej interesujące i zawierające najwięcej rzadkich i chronionych roślin są murawy kserotermiczne. Reprezentują 

one zespół „stepu kwietnego” i wykształcają się głównie na niewysokich śródpolnych miedzach. Jedynie w Hebdowie 

murawy zajmują większą przestrzeń na stromej skarpie nad Wisłą. 

Na terenie gminy Nowe Brzesko dotychczas odnaleziono 6 gatunków roślin całkowicie chronionych oraz 7 gatunków 

objętych ochroną częściową. 
 

Gatunki objęte ochroną całkowitą: 

1. Barwinek pospolity (Vinca minor) - płat leśny - Sierosławice 

2. Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) - skarpa nad Wisłą - Hebdów, skarpa śródpolna - Gruszów 

3. Lilia złotogłów (Lilium martagon) - płat leśny - Mniszów, Sierosławice 

4. Śniedek baldaszkowaty (Ornithogallum umbellatum) – skarpa nad Wisłą - Hebdów  

5. Storczyk szerokolistny (Orchis latifolia) - skarpa nad Wisłą - Hebdów 

6. Wisienka stepowa (Cerasus fruticosa) – skarpa nad Wisłą - Hebdów  
 

Ochrona częściowa: 

1. Kalina koralowa (Viburnum opulus) – płat leśny – Mniszów 

2. Konwalia majowa (Convallaria maialis) - płat leśny – Sierosławice 

3. Kopytnik pospolity (Asarum europeum) - płat leśny – Mniszów 

4. Kruszyna pospolita (Franqula almus) - płat leśny – Mniszów 

5. Marzanka wonna (Asporula odorata) - płat leśny – Mniszów, Sierosławice 

6. Pierwiosnek lekarski (Primula officinalis) – skarpa nad Wisłą, skarpa śródpolna - Gruszów 

7. Wilżynia ciernista (Ononis spinosa) – skarpa nad Wisłą – Hebdów. 
 

Ponadto w wielu miejscach na miedzach (Rudno Dolne, Józefów, Przybysławice, Gruszów) rośnie róża francuska 

(Rosa gallica) - gatunek zagrożony wyginięciem, umieszczony w polskiej czerwonej księdze. 

Na terenie gminy znajduje się zaledwie jeden pomnik przyrody żywej. Jest to: dąb szypułkowy położony na terenie 

dawnego parku podworskiego w Pławowicach ,projektowanym pomnikiem przyrody jest lipa drobnolistna w Grębocinie. 
 

Obszar gminy był od wieków intensywnie użytkowany rolniczo. Nastąpiło trwałe przekształcenie pierwotnej szaty 

roślinnej. Aktualnie lasy na terenie gminy zajmują niewiele ponad 1,6 % powierzchni. Są to najczęściej zalesienia 

wtórne, a naturalnie występujące na tym terenie grądy są w znacznym stopniu zdegradowane. 
 

Świat zwierzęcy jest stosunkowo ubogi. Najliczniejszą obok owadów grupę zwierząt stanowią ptaki. Na terenie gminy 

naturalne ostoje ptactwa związane są z dolinami rzek Wisły i Szreniawy. Szczególnie sprzyjające warunki znajdują 

ptaki wodne i błotne w dolinie Szreniawy na terenie stawów hodowlanych w Pławowicach. Są tu zarówno ptaki 

gniazdujące, zimujące, jak i gromadzące się w okresie jesienno-wiosennych przelotów. 
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Stawy są schronieniem dla: łabędzi niemych, perkozów, kaczek (krzyżówki, czernice), remizów i wielu innych, w tym 

drapieżnych. Na suchych nasłonecznionych stokach można spotkać coraz rzadszą żmiję zygzakowatą. Bogaty  

i urozmaicony jest świat motyli. Ich obecność szczególnie zaznacza się wśród kserotermicznych muraw i zarośli (paź 

królowej, rusałka pawik, perłowce). W Szreniawie żyją pstrągi potokowe i tęczowe. Stopniowa, ale wyraźna poprawa 

stanu wód Wisły sprawiła, że do jej wód powracają gatunki nieobecne tu od dziesięcioleci, takie jak: brzana, sum, karp. 

 

5. Zasoby kulturowe i zabytki 
 

Tożsamość kulturową ziemi nowobrzeskiej kształtują: 

 pozostałości dawnego krajobrazu wiejskiego (dawny dom wiejski z zagrodą); 

 pozostałości dawnych układów ruralistycznych oraz kształtu i wielkości działek osiedleńczych, a także rozłogu pól; 

prawie każda wieś na obszarze gminy posiada ślady swego historycznego założenia, a do cenniejszych należą: 

Nowe Brzesko (z małomiasteczkowym charakterem zabudowy skupionej wokół dwóch rynków i kilkunastu ulic) 

oraz część wsi Hebdów (tzw. „Hebdów Stary” - teren dawnego grodu kasztelańskiego wokół klasztoru i starsza 

część wsi); 

 pozostałości dworów i pałaców zaświadczających o kulturze ziemiańskiej na tych terenach – z zachowanych do 

dzisiejszego dnia należy wymienić: 

- Pałac Morsztynów w Pławowicach - zbudowany w 1804 r. (rozbudowany w 2 połowie XIX w.)  

- Pałac w Śmiłowicach, zbudowany 1 ćw. XIX w., klasycystyczny, murowany, na planie prostokąta, wokół park 

krajobrazowy, o układzie centralnym, powiązany kompozycyjnie z sadem i rozłogiem pól, 

- Dwór w Majkowicach - budowany na przełomie XIX i XX w., eklektyczny, piętrowy, o nieregularnym planie;  

W otoczeniu park krajobrazowy z XIX w. z cechami kompozycji „angielskiej”, z osiami widokowymi i osiową 

aleją dojazdową (obecnie silnie zdewastowany przez wprowadzenie zabudowy na obrzeżu i na terenie parku); 

 parki podworskie lub ich pozostałości - do dzisiejszego dnia zachowały się parki stanowiące otoczenie 

wymienionych wyżej dworów i pałaców; są to założenia wyjątkowo cenne, o dużej wartości krajobrazowej  

i przyrodniczej (dendrologicznej) i walorach kompozycyjnych; 

 obiekty sakralne, do najcenniejszych należą: 

- Klasztor Norbertanów (ob. OO. Pijarów) w Hebdowie, pochodzący około połowy XIII w., murowany, piętrowy, 

wzniesiony wokół czworobocznego wirydarza 

- Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P., z II połowy XIII w. (przebudowa w XVII-XVIII w.), murowany,  

z korpusem trójnawowym, z wątkiem murów gotyckich w części prezbiterialnej oraz kwadratową kaplicą  

z trzema absydami 

- Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku, z 1640 r., murowany, przebudowywany  

w połowie XIX w., trzynawowy, z wielobocznie zakończonym prezbiterium, bezwieżowy, 
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- Kapliczki i krzyże przydrożne licznie występujące na terenie gminy (drewniane, murowane). 

 obiekty gospodarcze i związane z „przemysłem” wiejskim znikające bezpowrotnie z krajobrazu wsi polskiej, dlatego 

te nieliczne zachowane wymagają szczególnej troski; na terenie gminy należą do nich: 

- Spichlerz klasztorny, wzniesiony w 1760 r., murowany, otynkowany, dwukondygnacyjny od południa wyższy, 

nakryty odrębnym dachem, na planie wydłużonego prostokąta 

- Budynki gospodarcze dworskie i zagrodowe (stajnie, obory, stodoły) oraz jedyna zachowana na terenie gminy 

kuźnia (wieś Pławowice). 
 

Występujące na obszarze gminy Nowe Brzesko najcenniejsze zespoły i obiekty architektoniczne podlegają ochronie 

prawnej na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 

2018 r. poz. 2067 ze zm.). i są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego. 

 

W granicach gminy występują stanowiska archeologiczne, znajdujące się w ewidencji stanowisk archeologicznych 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, chronione na mocy obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

zabytków. Na terenie gminy zewidencjonowano 167 stanowisk archeologicznych (6 stanowisk wpisano do rejestru 

zabytków nieruchomych woj. małopolskiego).  
 

W granicach obszaru objętego zmianą studium nie występują zabytki nieruchome oraz stanowiska 

archeologiczne w rozumieniu  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2067 ze zm.). 

 

6. Jakość powietrza. 

 

Stosownie do art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego 

jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej  

do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  

Najbardziej uciążliwym czynnikiem jest emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców 

grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą 

charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza 

niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzanie 

zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca 

powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Źródłem emisji są także środki 

komunikacji, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników oraz emisja 

napływowa z innych stref.  
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Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzenie substancji stałych, ciekłych i gazowych,   

w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowiek, klimat, przyrodę żywą, wody, gleby lub spowodować 

inne szkody w środowisku. Różnorodne skutki wynikające z obecności zanieczyszczeń związane są z rodzajem 

szkodliwości oraz ich stężeniem. Wprowadzone do atmosfery zanieczyszczenia najogólniej dzielimy na pyły i gazy. 

Pyły podobnie jak para wodna, wpływają głównie na zmianę właściwości fizycznych powietrza. Chemiczne zmiany 

natomiast powodowane są przez gazy. Należy pamiętać, że o ile redukcja zanieczyszczeń pyłowych została na świecie 

w zasadzie opanowana, o tyle redukcja gazów wciąż jest nierozwiązywalnym problemem. Podstawową masę 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla CO2, powstający w trakcie wszelkiego typu 

procesów spalania paliw. Jako taki nie jest gazem toksycznym, jednakże jego wzrost stężania w powietrzu przyczynia 

się w ok. 55% do efektu cieplarnianego. 

Dwutlenek siarki SO2 emitowany w wyniku spalania paliw zawierających siarkę – spalania węgla kamiennego                                     

i brunatnego głównie w procesach energetycznych. Jest związkiem szkodliwym  dla organizmów żywych.  

W powietrzu SO2 ulega dalszemu utlenianiu do SO3, który reagując z wodą daje kwas siarkowy będący bezpośrednią 

przyczyną kwaśnych deszczy. Zmniejszenie emisji SO2 uzyskuje się przez zmniejszenie zużycia paliw, nowe techniki 

spalania, odsiarczanie paliw lub odsiarczanie spalin. 

Dwutlenek azotu NO2, jest jednym z głównych zanieczyszczeń motoryzacyjnych; tlenki azotu, po utlenieniu                          

w obecności pary wodnej, mają udział w tworzeniu kwaśnych deszczy i ich niszczącym działaniu. W warunkach 

wysokiego stężenia tego gazu w atmosferze, przy słonecznej pogodzie dochodzi pod wpływem energii światła 

słonecznego do przemian chemicznych i powstawania związków azotu z węglowodorami. W połączeniu  

z gazowymi węglowodorami tworzą w określonych warunkach atmosferycznych zjawisko smogu. 

Tlenek węgla CO powstaje w wyniku procesu niezupełnego spalania węgla, głównie w niskosprawnych kotłach  

i paleniskach węglowych. Jego źródłem są również spaliny samochodowe. Jest gazem toksycznym, ale jego istotne 

oddziaływanie jest lokalne. W przyrodzie nie odgrywa większej roli, gdyż szybko utlenia się do dwutlenku węgla. 

Powstawanie zanieczyszczeń pyłowych wiąże się nierozerwalnie ze wszystkimi procesami produkcyjnymi  

i procesami spalania. Szczególnie duże ilości pyłów powstają przy spalaniu paliw stałych. Ilość i charakterystyka pyłów, 

jakie powstają w procesie spalania paliw stałych zależy od rodzaju paliwa i warunków spalania.  

Do zanieczyszczeń pyłowych zaliczane są pyły: ze spalania paliw, cementowo – wapiennicze i materiałów 

ogniotrwałych, krzemowe, nawozów sztucznych, węglowo – grafitowe i sadza, węgla brunatnego, środków 

powierzchniowo – czynnych i polimerów oraz szczególnie niebezpieczne zanieczyszczenia pyłowe takie jak: chrom, 

rtęć, ołów, kadm, arsen, cynk, mangan i in. Do pyłów szczególnie toksycznych należą także węglowodory aromatyczne 

(w tym rakotwórczy benzopiren). O stopniu szkodliwości pyłów decyduje ich stężenie w atmosferze, skład chemiczny i 

mineralogiczny. Z pyłów mineralogicznych najbardziej szkodliwy jest kwarc. 

W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, 

wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych składników. Na stopień 
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oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza, 

prędkość wiatru. Oprócz szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi emisje zanieczyszczeń 

powodują straty gospodarcze.  

Na stan powietrza na terenie gminy Nowe Brzesko mają wpływ następujące czynniki: emisja zorganizowana 

pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych, niska emisja, emisja ze środków transportu i komunikacji, 

emisja transgraniczna (spoza terenu gminy) oraz emisja niezorganizowana.  
 

Zgodnie z „Oceną jakości powietrza w województwie małopolskim w roku 2015” Gmina Nowe Brzesko znajduje  

się w strefie małopolskiej. W poniższej tabeli przedstawiono wynikowe klasy strefy małopolskiej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony roślin. 

Wyniki odnoszą się do roku 2015. 
 

 

Tab. 3 Wynikowe klasy strefy małopolskiej, dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie 
rocznej za 2015 r., dokonanej z uwzględnieniem kryteriów  ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

 

 

Nazwa 
strefy 

Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 

Strefa 
małopolska 

A A A A C C A A A A C C 
 

Źródło: WIOS Kraków 
 

Wynik oceny strefy małopolskiej za rok 2015, w której położona jest Gmina Nowe Brzesko wskazuje, że dotrzymane są 

poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla 

następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, 

niklu. Przekroczone natomiast zostały dopuszczalne poziomy dla: ozonu O3, pyłu PM10, pyłu PM 2,5, benzo(a)pirenu 

B(a)P. Stężenia zanieczyszczeń na terenie sfery małopolskiej, ze względu na ochronę roślin nie zostały przekroczone.  

 

 

Tab. 4  Wynikowe klasy strefy małopolskiej, dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie 
rocznej za 2014 r., dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. 

 

 

 

Źródło: WIOS Kraków 
 

Dla dwóch zanieczyszczeń strefa małopolska otrzymała klasę A, natomiast poziom zanieczyszczenia ozonem osiągnął 

klasę C. Należy mieć na względzie, że strefa małopolska nie wykazuje jednolitości na całym obszarze pod względem 

zanieczyszczeń. Oznacza to, że w strefie są miejsca, które ze względu na poziom zanieczyszczeń wymagają podjęcia 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 O3 

Strefa małopolska A A C 



 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY                                                                                                                     
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE BRZESKO 

30 

 

7. Hałas 

 

Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki 

oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Hałas stanowi zbiór dźwięków  

o różnych częstotliwościach i różnych wartościach ciśnienia akustycznego. Można przyjąć, że obecnie hałas jest 

oddziaływaniem najbardziej uciążliwym dla ludzi zamieszkałych w środowisku aglomeracji miejskiej.  Ze względu na 

charakter oddziaływania hałasu na organizm człowieka, wyróżnia się hałas uciążliwy niewywołujący trwałych skutków 

w organizmie oraz hałas szkodliwy wywołujący trwałe skutki lub powodujący określone ryzyko ich wystąpienia. 

Wyróżnia się również, np.: hałas aerodynamiczny, powstający w wyniku przepływu powietrza lub innego gazu oraz 

hałas mechaniczny, powstający wskutek tarcia i zderzeń ciał stałych, w tym głównie części maszyn. Stosowany jest 

także podział ze względu na środowisko, w którym hałas występuje. Hałas w przemyśle, zwany jest hałasem 

przemysłowym, hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, miejscach użyteczności publicznej i terenach 

wypoczynkowych - hałasem komunalnym, a w środkach komunikacji – hałasem komunikacyjnym. 

Hałas generowany w zakresie przemysłu ma na terenie gminy Nowego Brzesko charakter lokalny. Największym 

źródłem hałasu w gminie jest układ komunikacyjny, głównie droga krajowa nr 79 (DK79) oraz droga wojewódzka  

Nr 775 (DW 775).   Ich uciążliwość, w związku z bliskim sąsiedztwem gminnych terenów mieszkaniowych jest 

znacząca. Pozostałe drogi emitują znacznie mniejszą ilość hałasu. Na stopień zagrożenia hałasem poza 

intensywnością ruchu pojazdów wpływa także stan techniczny dróg. Dla gminy Nowe Brzesko nie wykazano badań 

hałasu komunikacyjnego.  

Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata  

2013 - 2015, w roku 2013 przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa małopolskiego, 

na które składały się pomiary akustyczne obejmujące drogi, kolej oraz lotnisko. Głównym założeniem wykonanych 

pomiarów było określenie warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie 

informacji o uciążliwości akustycznej analizowanych miejsc.  

W obowiązującym obecnie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112) zmienione zostały dopuszczalne poziomy hałasu  

w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez 

starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D  

i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska,  

w odniesieniu do jednej doby. 

W 2013 r. w Gminie Nowe Brzesko wykonano pomiary monitoringowe w  miejscowości Szpitary (punkt pomiarowy  

nr 28). Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 775.  W miejscowości tej wykonano pomiary określając 

poziomy krótkookresowe (dobowe) LAeqD oraz LAeqN, mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania  
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ze środowiska. Po przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

zarówno w porze dnia jak i w nocy. 

Uciążliwości akustyczne powodowane ruchem kołowym na badanych drogach stanowią podstawę do programowania 

zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, prowadzenia planowych i doraźnych działań organizacyjnych  

i technicznych oraz prawidłowego podejmowania decyzji i w sprawie wykorzystania terenów na cele inwestycyjne 

(procedury lokalizacyjne) oraz właściwego zagospodarowania przestrzennego terenów bezpośrednio usytuowanych  

w sąsiedztwie uciążliwych tras komunikacyjnych. 

 

8. Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 121 reguluje zasady ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi, celem zapewnienia jak najlepszego stanu środowiska. W związku z tym wymagane jest:  

1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, 

2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Zgodnie z art. 123 ustawy oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje  

się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku leżą w gestii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 

W  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów określono: 

 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności;   

 zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące 

oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko;   

 metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz  

 metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

Najpowszechniej występującymi instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne są linie elektroenergetyczne oraz 

instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne,  

a ponadto medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego 

oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej.  
 

Na terenie gminy znaczącym źródłem promieniowania elektromagnetyczne jest linia napowietrzna najwyższych napięć 

220 kV relacji Lubocza – Tarnów, zlokalizowana w południowej części obszaru gminy  na kierunku wschód – zachód. 

Na terenie miasta i gminy Nowe Brzesko zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną odbywa się z podstawowych 

źródeł zasilania leżących poza terenem gminy tj. głównie ze stacji 110/SN „Proszowice”. Całość sieci średniego,  

jak i niskiego napięcia  poza fragmentami w centrum miasta pracuje praktycznie w wykonaniu napowietrznym. 
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Poszczególni odbiorcy zaopatrywani są w energię elektryczną ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV w wykonaniu 

napowietrznym oraz wnętrzowym. Na obszarze gminy zlokalizowane są również obiekty telefonii komórkowej.   

Wokół linii najwyższego napięć rozciąga się strefa ochronna. Strefa te ogranicza budowę i rozbudowę domów 

mieszkalnych, wypoczynkowych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

 

 

9. Obszary chronione na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody i dyrektyw unijnych 

 

9.1. Obszary NATURA 2000 
 

Sieć obszarów Natura 2000 to program ochrony zasobów przyrodniczych wdrażany przez wszystkie państwa 

członkowskie Unii Europejskiej. Jest to narzędzie zrównoważonego rozwoju, minimalizujące zagrożenia jakie niesie ze 

sobą postęp cywilizacji, wiążący się z intensywnym przekształcaniem ekosystemów. Program ma na celu ochronę, 

zachowanie oraz odtwarzanie najcenniejszych, rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin, a co 

za tym idzie zapewnienie człowiekowi dobrych warunków życia i rozwoju. Podstawą prawną tworzenia sieci jest 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.), Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz. U.  2018  r., poz. 1614 ze zm.).  Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:  

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP),  

 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS), 

 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk). 

Sieć obszarów Natura 2000 łączy w sobie cechy obszarowej formy ochrony przyrody jak również ochrony gatunkowej. 

Ochronie podlegają tylko konkretne siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, ze względu na które obszar 

został powołany, a nie cały obszar w swoich granicach. Celem programu jest:  

 zachowanie, utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunku  lub siedliska przyrodniczego; 

 zachowanie integralności obszaru, czyli spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych, które warunkują 

trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, 

 zachowanie spójność sieci – powiązania między obszarami i ich roli jako korytarzy ekologicznych 

umożliwiających migrację roślin i zwierząt. 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.  2018  r., poz. 1614 ze zm.) 

zabronione jest podejmowanie działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru, w tym: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar; wpłynąć negatywnie na gatunki; pogorszyć integralność obszaru lub 
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jego powiązania z innymi obszarami. Przepis ten stosuje się także do proponowanych obszarów mających znaczenie 

dla Wspólnoty. 

Każde przedsięwzięcie, działanie, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie jest 

bezpośrednio związane z ochroną obszaru, lub nie wynika z tej ochrony, wymaga przeprowadzenia odpowiedniej 

oceny oddziaływania na podstawie 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 (tekst 

jedn. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.)   
 

W granicach obszaru opracowania nie znajdują się obszary Natura 2000, ale ze względu na bliskie ich sąsiedztwo 

należy rozpatrzeć potencjalne oddziaływanie projektu zmiany studium na obszary Natura 2000: Puszcza Niepołomicka 

PLB120002 (w odległości 1,68 km) oraz Koło Grobli PLH120008 (w odległości 1,79 km) i Lipówka PLH120010  

(w odległości 3,94 km), rozpatrywane zarówno pojedynczo, jak i w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami lub planami.  
 

Projekt zmiany studium nie jest bezpośrednio związany z żadnym z obszarów Natura 2000, nie obejmuje ich 

terenów, nie zawiera też działań ustanowionych wyłącznie w celu zarządzania obszarami Natura 2000. 

Przedsięwzięcie nie jest niezbędne do zarządzania obszarami Natura 2000, nie służy bowiem realizacji działań 

ochronnych przedmiotu ochrony, dla którego obszary te zostały wyznaczone. 

 

 

9.2. Charakterystyka obszarów Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002 oraz Koło Grobli 

PLH120008 i Lipówka PLH120010 
 

Obszary Lipówka PLH120010 oraz Koło Grobli PLH 120008 stanowią projektowane obszary siedliskowe, które jako 

zaakceptowane przez Komisję Europejską w dniu 13 listopada 2007 r. uzyskały już status obszarów mających 

znaczenie dla Wspólnoty, a zatem należy wobec nich stosować pełną procedurę z art. 5 Dyrektywy Siedliskowej 

(OZW).  

Obszar Puszcza Niepołomicka PLB 120002 zaklasyfikowany został jako obszar specjalnej ochrony ptaków i obejmuje 

powierzchnię około 111762 ha. Stanowi duży kompleks leśny położony w widłach rzek Wisły i Raby, jeden z większych 

nizinnych obszarów leśnych w Polsce. Jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 12 gatunków 

ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. W obrębie południowej części ostoi dominują lasy 

sosnowe. W obrębie wydzielonej rzeką Drwinką części północnej puszcza stanowi mozaikę lasów liściastych  

i nadrzecznych, poprzecinanych starorzeczami z fragmentami dobrze zachowanych połaci starodrzewu.  

W celu ochrony tych siedlisk zaproponowano specjalne obszary ochrony Lipówka PLH120010 oraz Koło Grobli PLH 

120008.  

Obszar Natura 2000 Lipówka PLH120010 obejmuje swoim zasięgiem powołany w 1957 r. rezerwat przyrody Lipówka 

położony na terenie Puszczy Niepołomickiej w kompleksie leśnym zwanym Lasem Grobla lub lasem Ispina. Jest to 

rezerwat ścisły obejmujący wielogatunkowy drzewostan w wieku 170 – 200 lat o charakterze puszczańskim. 
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Przeważają w nim różne odmiany grądu niskiego i wysokiego, a miejscami występuje również łęg olchowy i ols. Obszar 

cechuje obok różnorodności gatunkowej drzewostanu bogactwo gatunków runa leśnego oraz niezwykła różnorodność 

gatunkowa grzybów leśnych związanych próchniejącym drewnem. Spośród dużych ssaków na terenie rezerwatu 

występują dzik, jeleń i sarna, swoje legowiska posiada borsuk, licznie spotykane są wiewiórki, występuje orzesznica, 

spotykany jest gronostaj. Bogata jest również awifauna związana ze środowiskiem leśnym. Środowisko przyrodnicze 

rezerwatu cechuje się wysokim stopniem zachowania naturalności, jest zbliżone do pierwotnego. Możliwość 

obserwowania naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie stanowi o ogromnej wartości przyrodniczej tego 

obszaru. 

Obszar Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008 obejmuje dwie wydzielone części: rezerwat Koło i rezerwat Wiślisko 

Kobyle. Stanowią one kompleksy leśne, głównie zbiorowiska grądowe, położone w dolinie Wisły, poza wałem 

przeciwpowodziowym. Niewielkie fragmenty obszaru zajmują bagna i łąki. W granicach ostoi znajduje się fragment 

dawnego koryta Wisły z bogatymi zbiorowiskami wodno – błotnymi. Powstało ono w wyniku przerwania procesu 

meandrowania rzeki w tym miejscu poprzez wykonany w XIX w sztuczny przekop prostujący koryto Wisły. Budowa 

nowych wałów przeciwpowodziowych na początku XX w całkowicie odcięła starorzecze od zasilania wodami Wisły.  

O wartości przyrodniczej obszaru stanowi zwłaszcza naturalny, dobrze zachowany fragment starodrzewia grądowego, 

otaczający starorzecze, w którym można obserwować naturalne procesy sukcesyjne. 
 

Wśród najistotniejszych zagrożeń wymienianych w standardowych formularzu danych należą zanieczyszczenia 

przemysłowe powietrza, obniżanie poziomu wód gruntowych oraz odwadnianie terenu. Zagrożeniem dla rezerwatu 

Wiślisko Kobyle położonego w obrębie obszaru Koło Grobli PLH120008 jest ponadto proces sukcesji naturalnej 

prowadzący do wypłycenia starorzecza i jego lądowienia.  

 

9.3. Pomniki przyrody 
 

Na terenie gminy Nowe Brzesko występuje 1 pomnik przyrody żywej: dąb szypułkowy (Qercus robur) – nr rejestrowy 

woj. małopolskiego: 121403-001. Pomnik przyrody znajduje się na terenie dawnego parku podworskiego  

w Pławowicach, obecnie własność prywatna. (Rozp. Nr 3 Woj. Krakow. z dn. 30.01.1997 r.  – Dz. Urz. Woj. Kraków.  

Nr 5, poz. 13; Dec. RL-op-8311/47/66 PWRN w Krakowie z dn. 03.05.1966 r.) 

 

9.4. Znaczenie obszaru w sieci obszarów chronionych  
 

Z racji położenia analizowanego obszaru w bliskim sąsiedztwie chronionych obszarów przyrodniczych niezwykle 

istotnym jest utrzymanie takiej struktury przyrodniczej na terenie gminy, która zapewniłaby łączność pomiędzy tymi 

elementami sieci ekologicznej, dzięki dobrze funkcjonującym, drożnym korytarzom ekologicznym.  

W przypadku gminy Nowe Brzesko funkcję korytarzy ekologicznych pełni przede wszystkim dolina rzeki Wisły. 

Południowy korytarz ekologiczny (Kpd) „Dolina Górnej Wisły” biegnący wzdłuż koryta Wisły, obejmuje przyległe tereny 
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naturalnej obudowy biologicznej rzeki oraz sąsiadujące tereny łąk, pól, lasów i zadrzewień – jako naturalnych powiązań 

między ekosystemami i obszarami cennymi przyrodniczo. Wszystkie cieki mają w większości dobrze wykształconą 

naturalną obudowę, co pozwala zachować ich ciągłość biologiczną.  

W bliskim sąsiedztwie gminy Nowe Brzesko, a jednocześnie obszaru objętego zmianą studium, na południe od rzeki 

Wisły,  przebiega korytarz ekologiczny „Puszcza Niepołomicka”, zlokalizowany m.in. w Gminie Drwinia. Ponadto na 

południe od rzeki Wisły lokalizują się obszary Natura 2000: Puszcza Niepołomicka PLB120002, Koło Grobli 

PLH120008 i Lipówka PLH120010. 

Obszary wyłączone z użytkowania rolniczego samoistnie zostaną zalesione na drodze naturalnej sukcesji, natomiast 

tam, gdzie wypas czy koszenie są nadal prowadzone, sprzyja to utrzymaniu wydłużonej granicy rolno – leśnej, co jest 

ze wszech miar wskazane. 

 

10. Obszary chronione na mocy przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 

10.1. GRUNTY LEŚNE. LASY 
 

Tereny lasów podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1161)  . Jako grunty leśne określa się grunty, które: są określone jako lasy w 

przepisach o lasach, zostały zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej oraz lokują się pod drogami dojazdowymi 

do gruntów leśnych.  Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy ochrona gruntów leśnych polega na:   

 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, 

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji 

leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi, 

 przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności 

nieleśnej, 

 poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności, 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 
 

Lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2129) jest grunt:   

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami                 

i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: 

a) przeznaczony do produkcji leśnej lub  

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo  

c) wpisany do rejestru zabytków;   

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, 

urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energety-
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cznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia 

turystyczne.   
 

Lasy w  gminie Nowe Brzesko zajmują 79,93 ha i stanowią ponad 1,5 % powierzchni gminy.  Z tego 14,07 ha to grunty 

leśne publiczne Skarbu Państwa, a 65,86 ha to lasy prywatne. Są to najczęściej zalesienia wtórne, a naturalnie 

występujące na tym terenie grądy są w znacznym stopniu zdegradowane.   

W granicach obszaru objętego zmianą studium nie występują grunty leśne. 

 

10.2. GRUNTY ROLNE. GLEBY 
 

Tereny gruntów rolnych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 909 ze zm.). 

Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są m.in. grunty: określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne,  

pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi – służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, grunty parków 

wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów 

botanicznych, torfowisk i oczek wodnych, grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa i in. 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy ochrona gruntów rolnych polega na:   

1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne; 

2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, 

powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi; 

3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze; 

4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych; 

5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 
 

Gmina Nowe Brzesko jest obszarem typowo rolniczym, ponad 86,5 % powierzchni to użytki rolne (grunty rolne, łąki, 

sady pastwiska i stawy rybne). Długi okres wegetacji roślin, dobre warunki klimatyczne, zrównoważony poziom opadów 

sprawiają, że wydajność produkcji rolnej jest bardzo wysoka mimo silnego rozdrobnienia ziemi. 

Na terenie gminy występują gleby bardzo dobre i dobre, klas I, II i III. 40% stanowią czarnoziemy stepowe, ok. 55 % 

lessy na podłożu gliniastym lub ilastym, ok. 5.5% mady rzeczne. Korzystne ukształtowanie terenu, długi okres 

wegetacyjny (ok. 220 dni ), sprzyjające warunki klimatyczne, zrównoważony poziom opadów i dni słonecznych sprawia, 

że warunki do wydajnej produkcji są wyjątkowo sprzyjające. 

Prawie połowę z 3844 ha gruntów ornych w gminie stanowią uprawy zbożowe, w tym : ponad 1000 ha obsiewanych 

jest pszenicą, 102 ha żytem, 470 ha jęczmieniem, 200 ha kukurydzą. Plony w niewielkim stopniu przekraczają średnią 

krajową ok. 30 q/ha i niestety są prawie o połowę mniejsze niż w rozwiniętych krajach europejskich (ok. 45-55 q/ha). 

Uprawia się także ziemniaki ok. 460 ha, buraki pastewne 370 ha, warzywa 220 ha. Ponadto  zauważalny jest 

sukcesywny wzrost produkcji tytoniu. W produkcji zwierzęcej wiodącym kierunkiem jest hodowla trzody chlewnej. 
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Obszar objęty zmianą studium jest zlokalizowany na gruntach IV i VI klasy bonitacyjnej. 

 

11. Obszary zagrożone powodzią i ochrona przeciwpowodziowa 

 

Powodzie mogą być wynikiem normalnych zjawisk przyrodniczych, którym człowiek nie może zapobiec albo wynikiem 

działalności człowieka poprzez zakłócenie normalnych zjawisk przyrodniczych, a także wynikiem awarii technicznych 

urządzeń. Główną przyczyną powodzi jest większy opad wody w stosunku do możliwości infiltracyjnych gleby  

w jednostce czasu. 

Województwo małopolskie posiada największą w Polsce ilość opadów i sprzyjającą ich odpływowi rzeźbę terenu. 

Średni odpływ ok. 10 l/s/km2 jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnego dla Polski, co wskazuje na potrzebę 

zwiększenia sztucznej retencji. Województwo małopolskie jest obszarem szczególnie zagrożonym powodzią. 

Retencjonowanie wody i ochrona przed powodzią to podstawowe zadania zbiorników małej retencji. 

Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego przyjęty uchwałą nr XXV/344/04 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego obejmuje obszar całego województwa małopolskiego o powierzchni całkowitej 15 189,7 km2 (łącznie 

182 gminy) na terenie bezpośredniej zlewni Wisły oraz następujących jej głównych dopływów, w tym m.in.: Wisłoki  

z Ropą. Zbiorniki małej retencji uwzględnione w programie są lokalizowane na dopływach w zlewniach w/w rzek  

na terenie 62 gmin w 17 powiatach. 

Mała retencja ma na celu wydłużenie czasu obiegu wody poprzez zwiększenie zdolności do zatrzymywania  

wód opadowych (spowolnienie odpływu) zatrzymanie zanieczyszczeń. Retencjonowanie wody należy rozpatrywać  

w powiązaniu z poprawą czystości wody. Budowa małych zbiorników oprócz poprawy bilansu wodnego 

(bezpieczeństwo powodziowe) ma również znaczenie ogólnospołeczne. Zwiększa atrakcyjność terenu i stanowi 

czynnik walki z bezrobociem. 

Realizacja Programu wpisuje się w cele, uznane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego za cele  

o znaczeniu priorytetowym: 

 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem.     

 Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

 Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska.     

 Poprawa jakości wód.  

 Spójne, solidarne i bezpieczne społeczeństwo.  

 Łagodzenie społecznych skutków bezrobocia. 
 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w 2015 r. wydał opracowanie pn. „Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka   

powodziowego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.  Mapy zagrożenia powodziowego zostały 

sporządzone dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we Wstępnej Ocenie Ryzyka 

Powodziowego (WORP), w tym dla obszarów objętym niniejszym studium, tj. dla Miasta i Gminy Nowe Brzesko. 
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Obszary zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne obejmują: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%); 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne): 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 0,1%), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 1%), 

 obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,  

w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, 

stanowiące działki ewidencyjne; 

 obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego. 
 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Dla rzeki Wisła został wyznaczony odcinek obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią OBZP (obowiązujących 

jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią OSZP). Wzdłuż południowej granicy gminy Nowe Brzesko, która jest 

umiejscowiona na rzece Wiśle, wskazano tereny, dla których przewidziano scenariusz zniszczenia lub uszkodzenia 

wału przeciwpowodziowego.  
 

Należy podkreślić, że na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z ustawy 

Prawo wodne. 

W myśl art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego zabrania się 

wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe, w tym: 

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych z wyjątkiem dróg rowerowych; 

2) sadzenia drzew lub krzewów z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności 

stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, 

obwałowań lub odsypisk; 

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót 

związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem 

drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 

przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych  

z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. 
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Art. 88l ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż zwolnić od tych zakazów może, w drodze decyzji, dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania 

ryzykiem powodziowym. 

Ustawa Prawo wodne przewiduje dwa rodzaje wyjątków dotyczących w/w zakazów z art. 88l: wynikające z treści 

przepisów lub z uzyskanej decyzji administracyjnej. Pierwszy omawiany przypadek dotyczy wykonywania nasadzeń 

roślinności związanej z ochroną przeciwpowodziową (np. wiklina, roślinność umacniająca skarpy) lub realizacji drogi 

rowerowej, szlaku turystycznego (pieszego lub rowerowego).  

Odnośnie gospodarki zielenią na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dyrektor RZGW oprócz możliwości 

wydania odstępstwa od generalnego zakazu wykonywania nasadzeń, może również wskazać w trybie decyzji: 

 sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony przed 

powodzią (art. 88l ust. 7 pkt 1); 

 nakazać usunięcie drzew lub krzewów (art. 88l ust. 7 pkt 2). 
 

Drugim wyjątkiem jest realizacja robót budowlanych w związku z drogą rowerową lub wyznaczeniem szlaku 

rowerowego/turystycznego. W tej sytuacji, przystąpienie do prac wymaga zgłoszenia tych prac  w trybie analogicznym 

do przepisów prawa budowlanego, tylko z tym wyjątkiem iż organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej. Podobnie jak w przepisach budowlanych, organ przyjmujący zgłoszenie ma prawo wniesienia 

sprzeciwu wyrażonego w drodze decyzji. 

 

12. Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych  

 

Jedną z najważniejszych kwestii geologicznych odnośnie zagospodarowania przestrzennego gminy są zagadnienia 

osuwiskowe. Zgodnie z danymi na luty 2017 r., zawartymi w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej, sporządzonym 

przez Państwowy Instytut Geologiczny (Państwowy Instytut Badawczy),  na terenie Gminy Nowe Brzesko  

nie występują obszary osuwiskowe, jak również zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

 

 

13. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin  

 

Na obszarze gminy Nowe Brzesko  występują złoża ropy naftowej oraz kruszyw i surowców skalnych. W obszarze 

objętym zmianą studium nie występują udokumentowane złoża kopalin. Na zachód od przedmiotowego terenu,  

w jego bliskim sąsiedztwie występuje złoże surowców ilastych „Hebdów” oraz złoże ropy naftowej „Mniszów”. 
 

Baza surowcowa gminy jest stosunkowo uboga. Występują tu surowce ilaste (gliny i iły) oraz kruszywa naturalne. 

W północnej części gminy znajduje się skrawek terenu i obszaru górniczego złoża ropy naftowej „Pławowice”, w części 

środkowej i południowej – część złoża ropy naftowej „Mniszów”.  
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Na terenie gminy brak udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego, brak również obszarów perspektywicznych tych 

kopalin. Do celów gospodarczych z koryta Wisły w rejonie Nowego Brzeska i Hebdowa pozyskiwane jest kruszywo 

naturalne (głównie piasek). Eksploatacja odbywa się w ramach regulacji rzeki.  
 

Szczegółowa specyfikacja obszarów i terenów górniczych oraz złóż przedstawia się następująco: 

 

OBSZARY GÓRNICZE / TERENY GÓRNICZE / ZŁOŻA 
 

OBSZARY GÓRNICZE – REJESTR 

GIS 
ID 

Obszar 
górniczy                
/ nazwa 

Gmina 
Nr w 

rejestrze 
Pow. 
[m2] 

Status 
Organ 

nadzoru 
Decyzja 

ustanawiająca 
Decyzja zmieniająca                        

/ likwidująca 

2251 Hebdów 
część 
dz. 422 

Nowe Brzesko XVII/1/31 47 183,00 aktualny Okręgowy 
Urząd 
Górniczy - 
Kraków 

Z1.OS.VI.7514/25
/97/98/9 
z dnia 18.09. 
1998 r., wyd. 
Wojewoda – UW 
w Krakowie 

Decyzja zmieniająca: 
Z1.SW.V.RŁ.7515/4-
15/07 
z dnia 29.08.2007 r. 
wyd. Marszałek 
Województwa 
Małopolskiego 

2416 Pławowice Nowe 
Brzesko, 
Proszowice 
Kazimierza 
Wielka, 
Pałecznica 

2/1/134 28 360 86
2,00 
w tym ok. 
162814,03 
w gminie 
Nowe 
Brzesko 

aktualny Okręgowy 
Urząd 
Górniczy 
Kielce 

NR 212/94 
 z dnia 26.08. 
1994 r. wyd. 
Minister Ochrony 
Środowiska  
i Zasobów 
Naturalnych 
Z1:GOsm/2519/C/
94 z dnia 
26.08.1994 r.  
wyd. Minister 
Ochrony 
Środowiska 
 i Zasobów 
Naturalnych 

Decyzje zmieniające: 
Z1:BKGo/MN/../95/462  
z dnia 24.03.1995 r. 
wyd. Minister Ochrony 
Środowiska i Zasobów 
Naturalnych 
Z1:GK/wk/MN/2924/97 
z dnia 26.08. 
1997 r. wyd. Minister 
Ochrony Środowiska i 
Zasobów Naturalnych 
 

2840 Szpitary Nowe Brzesko 10-6/1/45 58 412,00  zniesiony Okręgowy 
Urząd 
Górniczy - 
Kraków 

Z1.OS.VI.7415/8/
2000/6/BK z dnia 
14.07.2000, 
wyd.Wojewoda 
Małopolski 
Postanowienie: 
Z1.OS.VI.7415/8/
2000/7/BK z dnia 
24.07.2000, 
wyd.Wojewoda 
Małopolski 

Decyzja likwidująca: 
Z1.SR-IX.7422.2.16. 
2016.KZ z dnia 
02.05.2016,  
wyd. Wojewoda 
Małopolski 

TERENY  GÓRNICZE – REJESTR 

ID 
geo-

metrii 

Nazwa  
złoża 

Gmina 
Nr 

złoża 
Pow. [m2] Status Kopaliny Nr koncesji 

Koncesjobiorca / 
Użytkownik z ROG 

1588 Hebdów Nowe 
Brzesko 

6385 69 995,00 aktualny Surowce 
ilaste ceramiki 
budowlanej 

OS.VI.7514/2
5/97/98 /9 

Cegielnia Polowa 
„GOTYK s.c.”, 32-120 
Nowe Brzesko  
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1879 Pławowice Nowe 
Brzesko 
Proszowice
Kazimierza 
Wielka 

4764 28 360 862,
00 
w tym ok. 
160 925,69 
w gminie 
Nowe 
Brzesko 

aktualny Ropy naftowe 212/94, 
ważna do dnia 
26.09.2019 r. 

PGNiG S.A. Oddz. 
Sanocki, Z-d Górnictwa 
Nafty i Gazu ul. 
Sienkiewicza, 38-500 
Sanok 
Polskie Gównictwo 
Naftowe i Gazownictwo 
S.A. w Warszawie,  
ul. M. Kasprzaka,  
02-224 Warszawa  

1685 Szpitary Nowe 
Brzesko 

7150 58 412,00 Zniesiony 
 

Surowce 
ilaste ceramiki 
budowlanej 

OS.VI.7415/8/
2000/6/BK 
Data 
wygaśnięcia: 
02.05.2016 

Zakład Ceramiki 
Budowlanej „Cegielnia 
Szpitary” s.c. 
Markockich 
32-120 Nowe Brzesko, 
ul. Szpitary 

 
 
 

ZŁOŻA 

Kod ID 
Nazwa 
złoża 

Położenie Gmina Użytkowanie Kopaliny Opis złoża 

IB 6385 Hebdów Hebdów Nowe 
Brzesko 

Cegielnia 
Polowa 
„GOTYK .s.c.” 

Surowce ilaste 
ceramiki 
budowlanej 

Złoże znajduje się w skarpie, na lewym 
brzegu Wisły. Wysokość skarpy wynosi 18-20 
m. Złoże jest eksploatowane od 1950 r. na 
małą skalę – ręcznie lub koparką. Wyrobisko 
ma pow. ok. 2 ha. Surowce  
do produkcji cegły pełnej k. 100, 150. 
Forma złoża: pokładowa 
Stan zagospodarowania: złoże 
eksploatowane okresowo 
Sposób eksploatacji: odkrywkowy 
System eksploatacji: stokowy 
Data rozpoczęcia eksploatacji: 01.01.1954 
Ilość pokładów: 1 
Grupa złoża: I 
Stratygrafia stropu: Czwartorzęd 
Stratygrafia spągu: Trzeciorzęd 
Kopalina wg NKz: Złoża kopalin ceglarskich 
Powierzchnia zloża: 5,02 ha 
Głębokość przestrzenna [t/m3]:0,00  

NR 4768 Mniszów - Drwinia, 
Nowe 
Brzesko 

PGNiG S.A. 
Oddz. 
Sanocki, Z-d 
Górnictwa 
Nafty i Gazu, 
PGniG  
w Warszawie 

Ropy naftowe Forma złoża: warstwowe  
Stan zagospodarowania: złoże rozpoznane 
wstępnie 
Sposób eksploatacji: otworowy 
System eksploatacji: brak danych 
Data rozpoczęcia eksploatacji:   - 
Ilość pokładów:    - 
Współczynnik wydobycia: 0,2 
Grupa złoża: II  - 
Stratygrafia stropu: Kreda Górna - Cenoman 
Stratygrafia spągu: Jura Górna / Malm 
Kopalina wg NKz: Złoża ropy naftowej 
Powierzchnia złoża: 640,0 ha 
Głębokość przestrzenna [t/m3]:0,00 
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IB 7150 Szpitary Szpitary Nowe 
Brzesko 

Zakład 
Ceramiki 
Budowlanej 
„Cegielnia 
Szpitary” s.c. 
Markockich 

Surowce ilaste 
ceramiki 
budowlanej 

Surowce do produkcji cegły pełnej k. 200. 
Ciężar objętościowy surowców w stanie 
naturalnym: glina 1902 kg/m3, ił: 2051 kg/m3. 
CAG 155/97 – aktualizacja 23.01.2004 r. 
Cegielnia prawdopodobnie zlikwidowana. 
Forma złoża: pokładowa 
Stan zagospodarowania: eksploatacja złoża 
zaniechana 
Sposób eksploatacji: odkrywkowy 
System eksploatacji: stokowy 
Data rozpoczęcia eksploatacji: 01.01.2000 
Ilość pokładów: 2 
Grupa złoża: II 
Stratygrafia stropu: Czwartorzęd 
Stratygrafia spągu: Trzeciorzęd 
Kopalina wg NKz: Złoża glin ceramiki 
budowlanej i pokrewnych 
Powierzchnia złoża: 5,85 ha 
Głębokość przestrzenna [t/m3]:0,00 
Data zakończenia eksploatacji: 31.12.2002  

 

V.  UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE.   

 

Wskazania ekofizjograficzne formułowane dla potrzeb przyszłych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych, 

(Dz.U.2002. Nr 155, poz.1298), uwzględniają: 

1) określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju różnych funkcji użytkowych (mieszkaniowej, 

przemysłowej, wypoczynkowo – rekreacyjnej, rolniczej, leśnej itp.); 

2) wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy zasobów środowiska                      

i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane potrzebom zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej; 

3) określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania 

uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, na których ograniczenia te występują. 

 

W analizie ekofizjograficznej Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe 

Brzesko z 2001 r., wg poniższych punktów dokonano podsumowania i oceny środowiska przyrodniczego oraz 

sformułowano zagrożenia i szanse ochrony. 

 Obszar gminu Nowe Brzesko należy do mezoregionu „Płaskowyż Proszowicki”, oznaczonego symbolem 342.23 i 

we fragmencie w południowej części – do mezoregionu „Nizina Nadwiślańska” o symbolu 512.41. 

 Na obszarze gminy Nowe Brzesko dominuje typ rzeźby pagórkowatej z dwoma wyraźnie zaznaczonymi dolinami 

rzecznymi Wisły i Szreniawy. Charakterystyczne jest stosunkowo duże zróżnicowanie wysokościowe. Różnica 

wysokości w obrębie gminy wynosi około 90 m. Do najbardziej zróżnicowanych wysokościowo obszarów należą 
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tereny położone w obrębie skarpy wiślanej. Obszary te są wyłączone z użytkowania rolniczego. Ogólnie rzeźba 

terenu stanowi dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa i hodowli. Wpływa też na kształtowanie się warunków 

klimatycznych, wodnych i glebowych w obszarze gminy. 

 Budowa geologiczna nawiązuje do położenia w obrębie Niecki Nidziańskiej, gdzie na utworach jury i kredy 

spoczywają utwory mioceńskie przykryte utworami czwartorzędowymi. Utwory czwartorzędowe to przede 

wszystkim pokrywy lessowe, zalegające na wysoczyznach oraz holoceńskie osady rzeczne, wykształcone                      

w postaci żwirów, piasków, mułków i mad. 

 Gmina charakteryzuje się stosunkowo ubogą bazą surowcową. Na terenie gminy znajdują się cztery 

udokumentowane złoża: dwa złoża glin i dwa złoża ropy naftowej; Mniszów-Grobla i Pławowice. 

 Potencjalnym rejonem pozyskiwania surowców ilastych mogą być obszary perspektywiczne, położone na terenie 

Płaskowyżu Proszowickiego, głównie na gruntach wsi: Grębocin, Szpitary, Mniszów Kolonia, Gruszów, Pławowice, 

Kuchary i Majkowice. Jako obszary perspektywiczne, tereny te powinny być chronione przed zainwestowaniem. 

 Eksploatacja surowców ilastych może być ważnym elementem wspomagającym rozwój ekonomiczny gminy, 

stwarza jednak niebezpieczeństwo dewastacji środowiska. Uruchomienie eksploatacji powinno być poprzedzone 

uzyskaniem koncesji. 

 Warunki glebowe są bardzo korzystne. Przeważają gleby wytworzone na bazie lessów. Ponad 98 % użytków 

rolnych położonych jest na gruntach klas bonitacyjnych I-IV. Pozwala to zaliczyć gminę do grupy gmin o bardzo 

korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa. Daje to szansę uzyskać wyższe dochody z produkcji rolniczej przy 

mniejszych nakładach inwestycyjnych.   

 Korzystny klimat i bliskość aglomeracji krakowskiej winny wyznaczać kierunki rozwoju gminy. Należy jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że część gruntów ornych, mimo dobrej jakości gleb, posiada niekorzystne ukształtowanie, 

utrudniające stosowanie mechanizacji upraw (tarasy). Tereny te winny być przeznaczone pod zalesienie,                                    

co zwiększy bardzo niską lesistość gminy i przyczyni się do ograniczenia procesów erozyjnych. 

 Pod względem hydrograficznym, omawiany obszar należy do dorzecza górnej Wisły (zlewnia I rzędu)  

i jej lewobrzeżnego dopływu - Szreniawy (zlewnia II rzędu). W ocenie ogólnej czystość głównych rzek nie 

odpowiada normom. 

 Istnieje zagrożenie powodziowe. W czasie wielkich wezbrań powodziowych stany wód na Wiśle przekraczały lub 

były równe stanom alarmowym.  Linia obliczonego zasięgu wody stuletniej Q1% obejmuje całą dolinę Szreniawy  

i Wisły (w przypadku uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych). 

 Wody podziemne: na terenie gminy występują dwa użytkowe poziomy wodonośne: trzeciorzędowy  

i czwartorzędowy. W dolinie Wisły występuje połączony poziom czwartorzędowo-trzeciorzędowy. Poziom ten jest 

eksploatowany poprzez studnie wiercone dla zaopatrzenia w wodę gminy Nowe Brzesko. Wody tego poziomu 

charakteryzują się średnią jakością, ze znacznie podwyższonymi zawartościami żelaza, manganu i związków 

azotowych. 
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Jako priorytetowe należy uznać działania na rzecz ochrony zasobów wodnych, tym bardziej, że teren gminy należy 

do ubogich w zasoby wód podziemnych, przydatne dla celów pitnych i gospodarczych. Dlatego konieczne jest: 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę i rozbudowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

 promowanie działań na rzecz ekologicznego rolnictwa, aby produkując zdrową żywność zachować zasoby wody 

o wysokiej jakości.  

 Klimat naturalny gminy jest korzystny zarówno dla rozwoju rolnictwa, osadnictwa i wypoczynku. Okres wegetacyjny 

należy do najdłuższych w Polsce (217 dni). 

 Do korzystnych uwarunkowań przyrodniczych należą: 

 bardzo korzystne warunki glebowe – produkcja zdrowej żywności (bez lub z ograniczonym nawożeniem), 

 bardzo korzystne warunki klimatyczne – główny atut dla rozwoju rolnictwa i hodowli, 

 malowniczość krajobrazu – obszary wysoczyzn przedzielonych dolinami rzek, z dużymi kompleksami łąk.  

Szczególnie tereny położone w dolinie Wisły odznaczają się wysokimi walorami krajobrazowymi; jednocześnie są 

one obszarem występowania roślin chronionych, predysponując te rejony do rozwoju turystyki i rekreacji 

(krajoznawczej i edukacyjnej). 

 Do słabych stron należą: 

 silnie zanieczyszczone wody głównych rzek, stanowiące zagrożenie dla czystości wód podziemnych  

i ograniczające możliwości korzystania z wypoczynku nad wodą, 

 ubogie zasoby wód podziemnych, wody podziemne o średniej jakości, 

 mała powierzchnia lasów, 

 zagrożenie powodziowe występujące w dolinach rzek. 

 

Istniejące warunki środowiska przyrodniczego predysponują ten obszar do rozwoju rolnictwa i hodowli. Równocześnie 

należy podjąć zdecydowane działania, eliminujące główne zagrożenia walorów przyrodniczych, głównie poprzez 

rozbudowę systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz preferowanie rolnictwa ekologicznego. 

Do działań priorytetowych należy dbałość o dobry stan wałów przeciwpowodziowych, rowów odwadniających, 

urządzeń hydrotechnicznych. 

Powiększenie powierzchni leśnej, szczególnie na terenach o dużych spadkach i niewykorzystywanych aktualnie 

rolniczo, zwiększyłoby obszar retencjonowania wód opadowych i roztopowych, a także ograniczyłoby procesy 

erozyjne, równocześnie poprawiając mikroklimat lokalny. 

 

VI.  USTALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO GMINY NOWE BRZESKO 
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1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów 
 

W projektowanej zmianie studium część obszaru funkcjonalnego UPRp przeznacza się na obszar oznaczony 

symbolem P/PPV, jako obszar przemysłowo – gospodarczy, z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię 

z OZE o mocy przekraczającej 100kW. 

Obszar ten obejmuje tereny projektowanych obiektów zabudowy przemysłowej, techniczno –  produkcyjnej, usługowej, 

baz, składów, magazynów oraz  urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100kW. 

Jako podstawowy kierunek rozwoju dla obszaru P/PPV ustala się: 

 lokalizację zabudowy przemysłowej, techniczno – produkcyjnej, usługowej, baz, składów, magazynów, 

 lokalizację urządzeń wytwarzających energię  z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,   

wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu 

terenu. 

 

Jako uzupełniający kierunek rozwoju dla obszaru P/PPV ustala się:  

 parkingi, garaże wbudowane, podziemne i wolnostojące, 

 tereny zieleni urządzonej 

 stacje benzynowe, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
 

Dla obszaru P/PPV  wyznaczono następujące kierunki i wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów: 

 maksymalna intensywność zabudowy: 2 

 maksymalny wskaźnik zabudowy: 70 

 minimalny udział pow. biologicznie czynnej: 15% 

 maksymalna wysokość zabudowy: zabudowa produkcyjna i składowo-magazynowa: do 12,0 m, budynki garażowe:  

do 8,0 m, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej:  do 25,0 m 

 dachy: symetryczny układ połaci: dwu- i wielospadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o kącie nachylenia połaci 

120-350; dla zabudowy garażowej i składowo – magazynowej dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie 

nachylenia połaci min. 100; dopuszcza się dachy płaskie 

 minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek: min. 1200 m2. 

W obszarach P/PPV przewiduje się lokalizację działalności, mogących stwarzać uciążliwości dla sąsiednich terenów 

mieszkaniowych.   

Wszelkie działania inwestycyjne na terenach obszarach P/PPV  należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących 

norm z zakresu ochrony środowiska. 
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1.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów wynikające  

z Audytu Krajobrazowego 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w studium uwzględnia się kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego. Wymóg ten jest związany ściśle z 

wejściem w życie z dniem 11.09.2015 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.) Z uwagi na fakt, iż audyt krajobrazowy 

dla województwa małopolskiego nie został jeszcze opracowany w niniejszym studium kierunków dla Gminy Nowe 

Brzesko w tym zakresie nie określa się. 

 

2. Ustalenia studium określające zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

 

Politykę kształtowania oraz ochrony zasobów środowiska przyrodniczego w obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko, sformułowano wg następujących wytycznych: 

 prowadzenie gospodarki przestrzennej o zaostrzonych rygorach na obszarach objętych ochroną, które stanowią: 

kompleksy gleb chronionych [klasy I-IV], kompleksy leśne glebochronne, pomniki przyrody, proponowane użytki 

ekologiczne, 

 ochrona przed powodzią, 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz ujęć wody pitnej, 

 ochrona powietrza atmosferycznego, 

 ochrona powierzchni ziemi, 

 ochrona przed hałasem, 

 ochrona kopalin i złóż naturalnych. 

 

 W celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, na cały obszarze gminy, studium ustala: 

1) zakazy: 

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej i liniowej oraz dróg, 

b) lokalizacji usług stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, związanych z emisją 

zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego i przekraczających wartości 

dopuszczalne. 

2) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko. 
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 W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych studium ustala: 

 zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach przewidzianych pod 

zabudowę, 

 zapewnienie możliwości podłączenia się budynków do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez jej rozbudowę  

w terenach nie objętych systemem zbiorczego odprowadzania ścieków, 

 działania ograniczające zanieczyszczenie wód związkami chemicznymi, wykorzystywanymi w rolnictwie, 

 egzekwowanie obowiązku systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenach nieobjętych 

systemem kanalizacji, 

 zakaz lokalizacji nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 15 m od cieków wodnych, licząc od górnej 

krawędzi skarpy brzegowej, 

 zachowanie funkcji korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków wodnych. 

 

 W celu ochrony powietrza studium ustala: 

 kształtowanie zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu, 

 przestrzeganie ustaleń w zakresie zaopatrzenia energię cieplną, zawartych w ustaleniach studium. 

 

 W celu ochrony przed hałasem studium ustala: 

 zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego drodze krajowej i drodze wojewódzkiej, w celu 

ograniczenia ich uciążliwości, 

 dla projektowanych terenów zabudowy: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, mieszkaniowo  

– zagrodowej,  przeznaczonej pod szpitale i domy opieki społecznej,  związanych ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży oraz przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy uwzględnić 

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu  w środowisku określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D  

i LAeq N, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

 lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi wzdłuż dróg głównych,  

 lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi wzdłuż dróg głównych (DK 79 i DW 775), 

wymaga zachowania odległości, zapewniających ochronę przed hałasem w zależności od rodzaju zabudowy, 

 w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny narażone na ponadnormatywne emisje 

hałasu należy przeznaczać na takie użytkowania, które nie są objęte ochroną przed hałasem (np. tereny 

zabudowy techniczno – produkcyjnej, zabudowy usługowej itp.) lub na których dopuszczalne poziomy hałasu 

mogą być podwyższone (np. tereny mieszkaniowo – usługowe), 

 stosowanie pasów zieleni izolacyjnej, przegród akustycznych wzdłuż istniejących oraz planowanych dróg  

o wysokim natężeniu ruchu i wzdłuż terenu kolei, sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej, 
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 w przypadku lokalizacji nowych uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych stosowanie zieleni izolacyjnej 

lub lokalizację tych obiektów w oddaleniu od terenów chronionych przed hałasem, 

 stosowanie rozwiązań technicznych minimalizujących zanieczyszczenie hałasem. 

 

 W celu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym studium ustala: 

1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych wartości lub co najmniej na tych 

poziomach, zwłaszcza na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w terenach dostępnych 

dla ludności, 

2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych wartości, w przypadku gdy 

nie są one dotrzymane, 

3) w celu ochrony przed promieniowaniem niejonizującym – eliminowanie i ograniczanie zabudowy w polach 

elektromagnetycznych linii wysokiego napięcia i stacji elektromagnetycznych. 

 

 W celu ochrony i uwzględnienia potrzeb racjonalnej gospodarki złożami ropy naftowej oraz surowców skalnych, 

studium ustala: 

 ochronę terenów, na których występują zasoby kopalin, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb 

eksploatacji tych złóż; zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

2018, poz. 799 ze zm.)  złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 

zasobami oraz kompleksowym ich wykorzystaniu, 

 poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin oraz ich eksploatacja na terenie gminy może się odbywać na podstawie 

stosownych koncesji, po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi, 

 do czasu rozpoczęcia eksploatacji złoża tereny ich położenia będą pełniły funkcję przypisaną im w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, nie kolidującą z potrzebami eksploatacji, 

 dopuszczenie prowadzenia prac poszukiwawczych, tj. badań geofizycznych, wierceń za ropą naftową  

oraz budowy ropociągów od nowych odwiertów do ośrodka ropy naftowej, 

 dopuszczenie możliwości budowy nowych urządzeń, przebudowę, rozbudowę, remonty i rozbiórki istniejących 

urządzeń, obiektów budowlanych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, związanych z eksploatacją 

ropy naftowej, 

 dopuszcza się rekultywację w kierunku rolnym, leśnym, wodnym lub innym, który umożliwi racjonalne 

korzystanie z terenu po zakończonej eksploatacji, 

 zasięg stref ochronnych dla terenów koncesjonowanej działalności górniczej w zakresie eksploatacji złóż ropy 

naftowej. 

 

 W celu ochrony przeciwpowodziowej studium ustala: 
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 na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w miejscowym planie (planach) zagospodarowania 

przestrzennego zaleca się wprowadzenie ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, stosownie  

do przepisów ustawy Prawo wodne, 

 dla terenów zlokalizowanych w obrębie wałów przeciwpowodziowych obowiązują przepisy ustawy Prawo 

wodne; zgodnie z art. 88n ustawy obowiązują zakazy: uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach 

oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, lokalizacji obiektów budowlanych, 

kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie 

odpowietrznej; zakazy te nie obejmują robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub 

przebudową wałów przeciwpowodziowych, a także do robót związanych z budową, przebudową lub remontem 

dróg rowerowych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego, 

 linia obliczonego zasięgu wody stuletniej Q1% obejmuje całą dolinę Szreniawy  

i Wisły - w przypadku uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych. W tych  dopuszcza się utrzymanie istniejącej 

zabudowy z możliwością jej przekształceń (modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa),  

jak również lokalizację nowoprojektowanych obiektów, wg szczegółowych ustaleń wskazanych w mpzp, przy 

uwzględnieniu ograniczeń wynikających z położenia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

 W celu ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego studium ustala: 

 ochronę obiektów zabytkowych prawnie chronionych i postulowanych do objęcia ochroną przed zmianami 

mogącymi powodować degradację ich wartości historycznych, architektonicznych czy krajobrazowych, 

 poprawę stanu technicznego obiektów oraz zagospodarowanie terenów otaczających, 

 pozyskiwanie i stwarzanie zachęt dla zainteresowanych zagospodarowaniem i odnową obiektów 

zabytkowych, 

 utrzymywanie istotnych cech struktury osadniczej gminy poprzez: 

 przeciwdziałanie obudowania dróg pomiędzy wykształconymi układami przestrzennymi 

 ochronę terenów otaczających (otwartych) poprzez zakaz lokalizacji zabudowy. 

 podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych wsi, w szczególności Nowego Brzeska 

 kształtowanie współczesnej zabudowy układów wsi w nawiązaniu do istotnych cech zabudowy tradycyjnej - 

zachowanie proporcji i skali obiektów. 

 

 W celu ochrony przyrody studium ustala: 

 zachowanie systemu naturalnych powiązań przyrodniczych, niezbędnych dla utrzymania ciągłości przestrzennej 

obszarów biologicznie czynnych, 

 działania ochronne mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego poprzez ochronę 

bioróżnorodności i ciągłości struktur przyrodniczych Korytarzy Ekologicznych, które tworzą podstawową sieć 
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przyrodniczą o najwyższych wartościach i zasobach środowiskowych, zapewniają łączność pomiędzy 

obszarami Natua 2000 - m.in. poprzez ochronę Południowego korytarza ekologicznego (Kpd) „Dolina Górnej 

Wisły” biegnącego wzdłuż koryta rzeki Wisły, obejmującego przyległe tereny naturalnej obudowy biologicznej 

rzeki oraz sąsiadujące tereny łąk, pól, lasów i zadrzewień – jako naturalnych powiązań między ekosystemami i 

obszarami cennymi przyrodniczo. 

 działania ochronne mające na celu ochronę korytarza ekologicznego „Puszcza Niepołomicka”, sąsiadującego  

z Gminą Nowe Brzesko, zlokalizowanego w Gminie Drwinia, po stronie południowego brzegu Wisły,  

 zachowanie naturalnego zróżnicowania występujących ekosystemów: łąkowych, przywodnych, wodnych  

i leśnych, 

 zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, utrzymanie i kształtowanie walorów krajobrazowych terenów, 

stanowiących korytarze ekologiczne (doliny cieków i lasy), 

 zachowanie i uzupełnienie obudowy biologicznej, tworzonej przez zespoły leśne, zieleń łęgową, zarośla oraz 

trwałe użytki zielone z zadrzewieniami i zakrzewieniami, położonymi w terenach dolin rzeki Ropy oraz 

pozostałych cieków wodnych, zlokalizowanych na terenie gminy, 

 zachowanie istniejących oraz możliwość uzupełnień enklaw zadrzewień i zakrzewień śródpolnych jako 

łączników ekologicznych systemu przyrodniczego gminy, 

 zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewiania) torfowisk, mokradeł i oczek wodnych. 

 

 Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

W stosunku do istniejących form ochrony przyrody studium odsyła do ustaleń zawartych w odrębnych aktach 

prawnych, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie kierunki zagospodarowania przestrzennego określone w tych 

dokumentach powinny być uwzględniane w aktach prawa miejscowego. 

W granicach gminy Nowe Brzesko nie występują obszary Natura 2000, niemniej jednak z uwagi na ich bliskie 

sąsiedztwo (po południowej stronie Wisły) ustalono zakaz podejmowania działań mogących osobno lub w 

połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 

szczególności: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000 lub 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 
 

3. Ustalenia studium w zakresie infrastruktury technicznej 
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 W zakresie zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną  na obszarze objętym projektem studium dopuszczono realizację 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich obszarach, w zależności od zaistniałych potrzeb, przy 

uwzględnieniu pozostałych ustaleń studium. Dla nowych terenów przeznaczonych na cele zabudowy wskazane jest 

uzbrojenie terenu przed wprowadzeniem zabudowy. Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających drogi. 
 

 W zakresie gospodarki wodnej studium ustala: 

 utrzymuje się istniejący system poboru wody ze źródeł lokalnych i rozprowadzanie wody do mieszkańców 

istniejącą siecią z możliwością jej przebudowy i rozbudowy w celu objęcia siecią wodociągową projektowanych 

terenów zabudowy, 

 w projektowaniu sieci należy dążyć do zamykania sieci w układy pierścieniowe, 

 dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, realizację nowych ujęć wód, zgodnie  

z przepisami odrębnymi po przeprowadzeniu odpowiednich badań, 

 w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz przy realizacji sieci należy uwzględnić potrzeby związane    

z ochroną przeciwpożarową. 

 

 W zakresie gospodarki ściekowej studium ustala: 

 dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków oraz możliwość lokalizacji nowych, 

 utrzymuje się istniejącą sieć kanalizacji zbiorczej, znajdującą się na terenie gminy z możliwością jej przebudowy 

i rozbudowy w celu objęcia siecią kanalizacyjną projektowanych terenów zabudowy, 

 należy dążyć do objęcia zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej tych terenów, na których jest to ekonomicznie 

uzasadnione, 

 w terenie nie objętym zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej dopuszcza się: 

 do czasu jego realizacji tymczasowe odprowadzanie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników  

z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych lub oczyszczalni 

ścieków, 

 odprowadzanie ścieków do indywidualnych oczyszczalni ścieków, 

 ustala się ujmowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni dróg, 

parkingów, terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w szczelne systemy kanalizacyjne zamknięte lub  

w systemy otwarte wraz z odprowadzeniem do odbiornika ścieków, spełniających wymagane standardy 

czystości, 

 dopuszczenie odprowadzania wód deszczowych do gruntu, rowów melioracyjnych, względnie do wód 

powierzchniowych, jak również dopuszczenie kanalizowania okresowych miejsc spływu wód opadowych, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nie narażonych na zanieczyszczenie na własny 

teren nieutwardzony, z dopuszczeniem odprowadzenia wód do urządzeń kanalizacji deszczowej. 
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 W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną studium ustala: 

 teren gminy Nowe Brzesko zaopatrywany jest w energię elektryczną z podstawowych źródeł zasilania leżących 

poza terenem gminy tj. głównie ze stacji 110/SN „Proszowice”, 

 utrzymuje się istniejące napowietrzne i kablowe linie energetyczne, 

 zaopatrzenie w energię elektryczną będzie odbywać się z istniejącego systemu energetycznego  

za pośrednictwem istniejących stacji transformatorowych, 

 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących sieci z dostosowaniem ich do potrzeb mieszkańców gminy 

oraz budowę nowych w celu zaopatrzenia w energię elektryczną projektowanych terenów zabudowy, 

 w projektowaniu sieci należy dążyć do zamykania sieci w układy pierścieniowe, 

 dopuszcza się możliwość rozmieszczenia słupów i urządzeń elektroenergetycznych niezbędnych do korzystania 

z sieci w innych niż dotychczas miejscach, 

 zakłada się lokalizację nowych stacji transformatorowych w ilości wynikającej z każdorazowego 

zapotrzebowania, 

 w razie konieczności dopuszcza się wydzielenie odrębnych działek, przeznaczonych dla realizacji stacji 

transformatorowych, obsługujących tereny przeznaczone pod zainwestowanie, 

 nie dopuszcza się lokalizacji turbin wiatrowych. 

 

 W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną studium ustala: 

1) zaopatrzenie w energię cieplną na terenie gminy będzie następowało z kotłowni indywidualnych, w miarę 

możliwości, zwłaszcza na obszarach gęsto zainwestowanych oraz dla zespołów obiektów pełniących funkcje 

publiczne, zaleca się realizację kotłowni zbiorowych, ułatwiających zastosowanie rozwiązań i technologii 

proekologicznych, 

2) ogrzewanie budynków poprzez źródła ciepła z zastosowaniem: 

 systemów grzewczych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o sprawności energetycznej powyżej 96%,  

 nośników energii wykorzystujących gaz lub energię elektryczną, 

 urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, baterie słoneczne, itp.), 

za wyjątkiem turbin wiatrowych, 

 dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych na: eko-groszek, olej opałowy oraz drewno. 

 

 W zakresie zaopatrzenia w gaz studium ustala: 

 przez teren gminy nie przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia i nie przewiduje się ich budowy; obsługa 

odbiorców i eksploatacja sieci rozdzielczej będzie realizowana przez Rozdzielnię Gazu w Proszowicach, która 

zostanie do tego przystosowana w miarę wzrostu liczby użytkowników gazu, 
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 obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, leżących w obrębie strefy ochronnej od 

gazociągu wysokiego ciśnienia, 

 utrzymuje się istniejące sieci gazowe oraz stacje redukcyjne gazu, 

 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących sieci gazowych oraz stacji redukcyjnych gazu,  

w dostosowaniem ich do potrzeb mieszkańców gminy oraz budowę nowych w celu zaopatrzenia w gaz 

nowoprojektowanych terenów zabudowy, 

 w projektowaniu sieci należy dążyć do zamykania sieci w układy pierścieniowe, 

 na terenach niezaopatrzonych w gaz, do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie z gazu 

propan – butan, dystrybuowanego w butlach. 

 

 W zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę telekomunikacyjną studium ustala: 

1) zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń teletechnicznych, 

2) zalecenie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w zakresie urządzeń sieci przewodowej oraz 

bezprzewodowej, 

3) zalecenie budowy linii światłowodowych, 

4) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

 

 W zakresie gospodarki odpadami studium ustala: 

1) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), 

2) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie objętym studium, w tym zasady 

selektywnego zbierania odpadów, określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

przyjmowany uchwałą Rady Miejskiej jako akt prawa miejscowego. 

3) w formułowaniu przepisów prawa miejscowego związanego z gminną gospodarką odpadami należy uwzględnić: 

a) organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów z dążeniem do segregacji u źródła ich powstania, 

b) dostępność punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gminy, 

c)   dążenie do podniesienia świadomości społecznej mieszkańców w ramach edukacji ekologicznej,  

w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów oraz ich selektywnej zbiórki, 

d) w przypadku wykrycia „dzikich” wysypisk nakaz ich likwidacji wraz z rekultywacją terenu. 

 

4. Ustalenia studium w zakresie infrastruktury komunikacyjnej 

 

Układ komunikacji drogowej na terenie gminy tworzony jest poprzez następujące drogi: 

1) Droga Krajowa NR 79 – przebiegająca   z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. 

Przebiega przez województwa mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie oraz śląskie. Stanowi jeden  
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z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Jej długość w granicach gminy wynosi  

9.2 km. Jest to droga IV klasy technicznej z jezdnią o nawierzchni bitumicznej 

2) Droga Wojewódzka Nr 775 (DW 775) – droga wojewódzka, zlokalizowana w centralnej części województwa 

małopolskiego. Trasa drogi Nr 775 przebiega przez  Słomniki, Proszowice, Nowe Brzesko do Ispiny. Jej długość na 

terenie gminy wynosi 4,426 km.  W ciągu tej drogi, na rzece Wiśle znajduje się obiekt mostowy o nietypowym 

przekroju jednopasowym z mijankami.  

Drogi powiatowe i gminne tworzą układ uzupełniający (drogi lokalne i dojazdowe), realizujący przede wszystkim 

powiązania komunikacyjne wewnątrz  gminy oraz powiązania z najbliższymi miejscowościami w gminach 

ościennych. 

Układ podstawowy uzupełnia sieć dróg powiatowych. Przez teren gminy przebiega 6 odcinków tych dróg:  

 droga nr 18172 Hebdów - Bobin, długość 3,5 km,  

 droga nr 18173 Kowala - Mniszów, długość 4,5 km,  

 droga nr 18174  Szpitary Hebdów, długość 2,8 km,  

 droga nr 18175 rz. Wisła – Sierosławice – Mojkowice – Książnice, długość w granicach gminy 6,0 km,  

 droga nr 18180 Wawrzeńczyce - Rudno, długość w granicach gminy 2,3 km. 

Łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi ok. 19,9 km, z czego na drogi o nawierzchni ulepszonej przypada 

18,2 km (91,5%). Pozostałe odcinki to drogi o nawierzchni utwardzonej.  Układ obsługujący tworzy sieć dróg 

gminnych, na którą składają się 44 odcinki o łącznej długości ok. 49,1 km. Łączna długość sieci drogowej gminy 

wynosi  ok. 82,6  km.  

Można stwierdzić, że gmina Nowe Brzesko posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg, zgodną ze strukturą 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Zwrócić jednak należy uwagę na stosunkowo duży odsetek dróg o 

słabej strukturze i zróżnicowanym stanie technicznym.  

 W zakresie rozwoju systemów komunikacji niniejsza zmiana studium nie wprowadza ustaleń szczegółowych, 

niemniej jednak w obowiązującym studium ustalono główne cele polityki komunikacyjnej gminy,  w tym: 

 poprawę standardów podróżowania w transporcie indywidualnym i publicznym, 

 dostosowanie parametrów technicznych i funkcjonalnych sieci drogowej do struktury przestrzennej gminy, 

 eliminacja lub ograniczenie kolizji głównych ciągów drogowych z obszarami intensywnie zainwestowanymi, 

 poprawę bezpieczeństwa podróżowania transportem indywidualnym i publicznym, 

 zmniejszenie uciążliwości głównych tras komunikacyjnych dla otoczenia.  

 

5. Ustalenia studium w zakresie zagospodarowania obszarów na których rozmieszczone 

będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 KW. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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 W obszarach przemysłowo – gospodarczych PPV w studium dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wraz z ich strefami ochronnymi, związanymi                       

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

 Lokalizacja planowanych paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń elektroenergetycznych z tym związanych w pobliżu 

i w miejscu skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi musi spełniać wymagania zawarte w normach  

PN/E-05100-1 oraz PN-EN-50423 (ze szczególnym uwzględnieniem pracy urządzeń myjących paneli). W obrębie  

4 m  od zewnętrznego obrysu słupa – naziemnych części fundamentów nie należy montować paneli 

fotowoltaicznych oraz innych urządzeń, ponadto należy zapewnić dostęp (dojazd) do słupów związany z bieżącą 

eksploatacją oraz usuwaniem awarii. 

 W związku z dopuszczeniem rozmieszczenia urządzeń, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii  

o mocy przekraczającej 100 kW, ewentualne strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu nie mogą wykraczać poza granicę terenu, na którym będą rozmieszczone 

ww. urządzenia 

 

 

VII.  KIERUNKI I PRZEWIDYWANA INTENSYWNOŚĆ NIEPOŻĄDANYCH 

PRZEKSZTAŁCEŃ I DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZY DOTYCHCZASOWYM 

UŻYTKOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU OBSZARU,  W SYTUACJI BRAKU 

STUDIUM – WARIANT „0”. 

 

Gmina Nowe Brzesko posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, zatwierdzone Uchwałą Nr III/22/2002 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 27 grudnia 2002 r.  

oraz Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko przyjęte 

uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 14 marca 2008 r. 

W związku z istotnymi zmianami legislacyjnymi w prawie polskim od 2003 r., jak również ze zmianą kierunków 

rozwoju przestrzennego gminy Nowe Brzesko przystąpiono do realizacji przedmiotowej zmiany studium. 

Obszar wskazany do zmiany studium jest zlokalizowany w strefie „A” w obszarze potencjalnego zainwestowania 

usługowo – produkcyjnego „UPRp”, stanowiącego rezerwę pod zorganizowaną działalność inwestycyjną i ofertę 

dla potencjalnych inwestorów lub miejsca do realizacji zadań własnych gminy. 

W projektowanej zmianie studium część obszaru funkcjonalnego UPRp przeznacza się na obszar oznaczony 

symbolem P/PPV, jako obszar przemysłowo – gospodarczy z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z OZE o mocy przekraczającej 100kW. Obszar ten obejmuje tereny projektowanych obiektów zabudowy 



 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY                                                                                                                     
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE BRZESKO 

56 

 

przemysłowej, techniczno –  produkcyjnej, usługowej, baz, składów, magazynów oraz  urządzeń wytwarzających 

energię z OZE o mocy przekraczającej 100kW. 

Zasadnicza różnica pomiędzy obecnym kształtem przestrzeni i przeznaczeniem terenu ustalonym 

w obowiązującym studium, a przeznaczeniem terenu przewidzianym w zmianie studium polega na poszerzeniu 

zakresu funkcjonalności obszaru w ramach zainwestowania usługowo – produkcyjnego. 

W projekcie zmiany studium zwracają uwagę ustalenia w zakresie zagospodarowania obszarów na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  

100 KW. 

Ustalenia zmiany studium dopuszczające lokalizację paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń elektroenergetycznych 

z tym związanych, zostały uwarunkowane polityką gminy w kierunku rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia 

atrakcyjności obszaru dla obecnych i potencjalnych inwestorów. Stanowią również odpowiedź na bieżące 

zapotrzebowanie w kierunku zainwestowania terenu w tym właśnie kierunku. 

W przypadku dotrzymania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, a zwłaszcza stref 

ochronnych oraz przestrzegania ograniczeń w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu  

(tj. uciążliwości nie mogą wykraczać poza granicę terenu, na którym będą rozmieszczone ww. urządzenia)  

nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko ani zdrowie ludzi. 

Wariant „0” – „braku studium” – zablokowanie przeznaczenia nowych terenów w kierunku inwestycyjnym, wpłynie 

negatywnie na aktywizację gminy w kierunku społeczno – gospodarczym. Przyczyni się to do spadku atrakcyjności 

obszaru dla inwestorów, a tym samym może zahamować rozwój inwestycyjny na terenie gminy.   

W projekcie zmiany studium zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska i przyrody, w tym terenów 

prawnie chronionych, w tym doliny rzeki Wisły, jako swoistego założenia krajobrazowego i korytarza ekologicznego 

gminy. Ustalenia projektu zmiany studium odnoszą się do najnowszych danych i ustaleń z zakresu ochrony złóż  

i kopalin oraz ochrony przeciwpowodziowej. Wprowadzają ponadto nowe regulacje z zakresu ochrony powietrza, 

promieniowania elektromagnetycznego, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami oraz budowy i obsługi 

infrastruktury technicznej. 

Niewprowadzenie nowej zmiany studium przyczyni się z pewnością do umocnienia przestarzałych standardów  

w zakresie ochrony środowiska, jak też dostępności do infrastruktury technicznej. Z uwagi na rozszerzenie profilu 

funkcjonalności istniejącego obszaru, a nie projektowanie stricte nowych terenów pod inwestycję, nie jest 

wymagana przebudowa przestrzeni, w tym przykładowo wprowadzanie nowych, uzupełniających rozwiązań 

komunikacyjnych.  Wprowadzenie nowych regulacji z zakresu ochrony środowiska, w tym min. instalacji systemów 

grzewczych, obsługi wod.-kan., jak też zasad gospodarki odpadami jest pożądane m.in. ze względu na zmiany 

legislacji w tym zakresie, jak też sukcesywne podwyższanie się standardu życia mieszkańców. 

Reasumując, pożądana  jest rewizja istniejących regulacji planistycznych na analizowanym obszarze. Z uwagi  

na nowe kierunki w polityce przestrzennej gminy, polegające m.in. na sukcesywnym rozwoju inwestycyjnych, w tym 
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zakładów produkcyjnych i usługowych zaktualizowanie projektu studium jest jak najbardziej uzasadnione. 

Wprowadzenie nowych zabezpieczeń w zakresie planowania przestrzennego (docelowo na etapie planu 

miejscowego), pozwoli na podniesienie atrakcyjności obszaru gminy, stworzenie optymalnego układu funkcjonalno 

– przestrzennego, jak też zminimalizowanie ewentualnych konfliktów i zagrożeń środowiskowych.  

 
 

VIII.  IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ ZWIAZANYCH Z PLANOWANYMI FUNKCJAMI 

OBSZARU 

 

Czynnik 
Tereny, których 

dot. 
oddziaływanie 

Technologia, możliwość 
wystąpienia oddziaływania 

Prognozowane oddziaływanie   
i jego natężenie 

Emisja 
zanieczyszczeń 
powietrza                          
z systemów 
grzewczych 

Tereny zabudowy 

Wystąpi w stopniu nieznacznym. 

 Zaopatrzenie w energię cieplną  
w oparciu o istniejącą sieć gazową 
lub inne wysokosprawne energe-
tycznie źródła ciepła, bazujące na 
wykorzystaniu paliw ekologicznych  
(np. gaz LPG), energii elektrycznej 
lub odnawialnych źródeł energii 
(pompy ciepła, baterie słoneczne). 

 Nie wystąpią istotne zmiany.  
W dłuższej perspektywie możliwe 
ograniczenie niskiej emisji. 

Emisja 
zanieczyszczeń 
powietrza  
z pojazdów 
samochodowych  

Tereny komunikacji 
samochodowej  
 

 Wystąpi głównie w otoczeniu 
nowoprojektowanych dróg 
wewnętrznych. 

 

 Nie wystąpi znaczące 
oddziaływanie. 

Emisja 
zanieczyszczeń  
z linii kolejowych 

Nie występują Nie wystąpi  Nie wystąpi 

Emisja hałasu 
komunikacyjnego 

Tereny komunikacji 
samochodowej,  
 

Wystąpi hałas komunikacyjny. 

 

 Możliwe zwiększenie 
oddziaływania wzdłuż dróg 
wewnętrznych 

Hałas związany  
z lokowanymi 
funkcjami 

W szczególności 
tereny produkcji  
i usług 

Wystąpi  
Oddziaływanie w stopniu 
nieznacznym 

Wpływ na klimat 
lokalny 

Tereny zabudowy Prawdopodobny 
Miejscowo w stopniu 
nieodczuwalnym 

Przekształcenie 
krajobrazu 

Obszary 
zainwestowania 

Wystąpi 
Oddziaływanie w stopniu 
nieznacznym 

Przekształcenie 
walorów 
widokowych 

Tereny zabudowy Wystąpią 
W znacznym zakresie ograniczenie 
pola widoku zabudową 
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Przekształcenie 
stosunków 
wodno 
gruntowych 

Obszary 
zainwestowania 

Nie wystąpi. 

 Ścieki odprowadzane do kanalizacji 
miejskiej lub do wysokosprawnych 
urządzeń do oczyszczania ścieków 
(oczyszczalnie indywidualne, 
grupowe)  

 Dopuszcza się stosowanie bezodpły-
wowych zbiorników na nieczystości 
płynne. 

Wskutek wzrostu współczynnika 
odpływu (utwardzenie powierzchni) 

Zanieczyszczenia 
wód na skutek 
zrzutu ścieków  

Obszary 
zainwestowania 

Nie wystąpi. 

 Ścieki odprowadzane do kanalizacji 
miejskiej lub do wysokosprawnych 
urządzeń do oczyszczania ścieków 
(oczyszczalnie indywidualne, 
grupowe)  

 Dopuszcza się stosowanie bezodpły-
wowych zbiorników na nieczystości 
płynne. 

Zależnie od sprawności kanalizacji 
miejskiej i urządzeń  
do oczyszczania ścieków  

Ograniczenie 
infiltracji wód 
opadowych  
do gruntu 

Dachy, 
powierzchnie 
utwardzone 

Wystąpi Znaczące 

Likwidacja 
powierzchni 
biologiczne 
czynnej 

Nowe tereny 
inwestycyjne  

Wystąpi  
W granicach określonych 
ustaleniami studium 

Powstawanie 
odpadów 
komunalnych 

Tereny 
zainwestowane 

Wystąpi 
Zależnie od sprawności miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 

Powstawanie 
odpadów 
niebezpiecznych 

Obiekty produkcyjno 
– usługowe 

Może wystąpić  
W założeniu nieznaczące (podlega 
utylizacji wg przepisów odrębnych) 

 
 
 

IX.  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM  

NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA. 
 

1. Wody powierzchniowe i podziemne  
 
Teren objęty opracowaniem, jak i całej Gminy,  zlokalizowany poza  zasięgiem głównego zbiorników  wód 

podziemnych GZWP, w związku z czym nie mają zastosowania przepisy art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca  

2001 Prawo wodne, dotyczące zasad i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenów na obszarach 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych.  

Realizacja ustaleń zmiany studium wywierać będzie wpływ na środowisko wodne przede wszystkim w zakresie: 

 lokalnych zmian stosunków wodnych – zmniejszenia retencji gruntowej na skutek wprowadzenia zabudowy  

i utwardzonych nawierzchni z jednoczesnym wzrostem wód odprowadzanych kanalizacją oraz 
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  obniżenia zwierciadła wód gruntowych na skutek prowadzenia koniecznych prac ziemnych i budowlanych, 

 możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku wprowadzonych potencjalnych 

źródeł zanieczyszczeń. 

W wyniku zabudowy części terenów oraz rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wzrasta poziomu drenażu, 

jak również dochodzi do obniżenia infiltracji i retencyjności terenu. Realizacja ustaleń studium powoduje bezpośrednie 

zainwestowanie obszarów o znacznej powierzchni, które zostaną pozbawione naturalnego zasilania.   

Dla projektowanych terenów przemysłowo – gospodarczych P/Ppv  maksymalne wartości zainwestowania sięgały 

nawet 85% terenu (włącznie z utwardzeniem). Wody opadowe z połaci dachowych i terenów utwardzonych 

odprowadzane będą systemami infrastruktury miejskiej albo rozsączane w gruncie, pod warunkiem, że nie spowoduje 

to podtapiania nieruchomości sąsiadujących. 

Wody deszczowe z połaci dachowych traktowane są jako wody czyste, niewymagające stosowania jakichkolwiek 

urządzeń podczyszczających. Natomiast charakterystycznymi wskaźnikami zanieczyszczenia ścieków deszczowych  

z terenów komunikacji jest zawiesina i substancje ropopochodne; stężenie zanieczyszczeń jest w głównej mierze 

uzależnione od natężenia ruchu. Wody opadowe z terenów zabudowy przemysłowej, odprowadzanie wód 

deszczowych zależne będzie od specyfiki przedsięwzięcia i natężenia koniecznej obsługi komunikacyjnej.   

W przypadku terenów potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie (np. tereny produkcyjne, składów i magazynów) 

konieczne jest stosowanie nawierzchni nieprzepuszczalnych, wyprofilowanych w sposób umożliwiający przejęcie 

całości spływu oraz zastosowanie ewentualnie urządzeń podczyszczających (osadnik, separator substancji 

ropopochodnych). Warunki techniczne przyłącza, w tym konieczność stosowania urządzeń podczyszczających będą 

przedmiotem umowy inwestora z administratorem sieci. 

Ustalenia projektu zmiany studium wprowadzają regulacje w zakresie gospodarki ściekowej – sanitarnej i deszczowej, 

które należy uszczegółowić na etapie planu miejscowego. Wymagania względem terenów przeznaczonych  

do zainwestowania w zakresie wyposażenia ich w kanalizację sanitarną i deszczową, jak również ustalenia dot. 

modernizacji i rozbudowy istniejących systemów przyczynią się do uregulowania gospodarki wodno – ściekowej  

na analizowanym obszarze poprzez ograniczenie zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz 

podskórnych przez ścieki.  

Ścieki wprowadzane do wód lub ziemi muszą spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.)    w tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.). 

Obiekty budowlane oraz instalacje, których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód  

lub do ziemi muszą odpowiadać wymogom, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799.), 
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Skutki realizacji ustaleń zmiany studium dla jakości wód podskórnych i podziemnych nie będą znaczące. Istotne dla 

lokalnych zasobów wód podziemnych mogą okazać się natomiast skutki ograniczenia infiltracji wód opadowych do 

gruntu, wynikające z pokrycia powierzchni terenu zabudową i nawierzchniami szczelnymi.  Prawdopodobny ubytek 

zasilania zasobów wód podziemnych będzie jednak mniejszy niż wynika to z bezwzględnego areału powierzchni 

uszczelnionych, dzięki dopuszczeniu w ustaleniach studium odprowadzania wód deszczowych do gruntu, rowów 

melioracyjnych, względnie do wód powierzchniowych, jak również dopuszczenie kanalizowania okresowych miejsc 

spływu wód opadowych. Wody opadowe będą mogły wówczas częściowo infiltrować bezpośrednio do gruntu. 

Szczególne znaczenie dla ochrony stosunków wodnych terenu ma zapewnienie efektywnie funkcjonujących terenów 

zieleni towarzyszącej zabudowie produkcyjno – usługowej, regulujących obieg wody poprzez retencję gruntową  

i utrzymujących równowagę wodną w glebie oraz pełniących funkcję ochronną (filtr biologiczny) jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

2. Klimat  

 

Realizacja ustaleń zmiany studium wydaje się mieć niewielki wpływ na klimat obszaru opracowania, jak również na 

lokalne warunki klimatyczne. Nieznaczny wpływ o miejscowym zasięgu wystąpi w obszarach wskazanych pod 

zainwestowanie przemysłowe. W najbliższym sąsiedztwie zabudowy i dużych powierzchni o utwardzonej nawierzchni 

(drogi, parkingi) należy oczekiwać wzrostu średnich temperatur i spadku wilgotności powietrza. 

Kształtowaniu właściwych warunków przewietrzania terenu służyć będą tereny zieleni towarzyszącej zabudowie, 

poprzez dynamizowanie ruchów pionowych powietrza. Efektywnie funkcjonujące tereny zieleni pozwolą również                        

na regenerację powietrza, pełniąc funkcję biologicznego filtru. Ponadto podkreślić należy, że projekt zmiany studium 

uwzględnia również ochronę doliny rzeki Wisły, która ma w założeniu pełnić rolę ekologicznego korytarza 

przewietrzającego. Podsumowując, nie należy oczekiwać niekorzystnych zmian mikro- i mezoklimatu analizowanego 

obszaru. 

 

3. Gleby  

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (tekst jedn.: Dz. U z 2017 r., 

poz. 1161), przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, w tym uzyskiwanie zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne znajduje się w wyłącznej gestii dyspozycji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, co z kolei musi to być poprzedzone wyznaczeniem w studium obszarów, 

wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na gruntach klasy bonitacyjnej: IV i VI (użytki ŁVI, PsIV, W-ŁVI, W-PsIV, Lz-

ŁVI, Lz-PsIV, Bi). Niemniej jednak na jego umiejscowienie w mieście Nowe Brzesko nie będzie wymagana zgoda 
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ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i 

nieleśne. 
 

Realizacja ustaleń przedmiotowego projektu studium na powierzchnię ziemi zaznaczy się głównie w fazie 

zagospodarowywania terenów dla nowoprojektowanych funkcji i wynikać będzie z koniecznych prac ziemnych  

dla potrzeb posadowienia nowoprojektowanej zabudowy, realizacji terenów komunikacji oraz wyposażenia terenów  

w niezbędną infrastrukturę techniczną. Wpływ na ukształtowanie powierzchni będzie nieznaczny,  o miejscowym 

zasięgu, ale nieodwracalnym charakterze – projektowana zabudowa w większości wymagać będzie prac 

mikroniwelacyjnych. 

Wpływ realizacji ustaleń zmiany studium na pokrywę glebową będzie wynikiem konieczności zdjęcia wierzchniej 

warstwy gleby w granicach projektowanych prac ziemnych i budowlanych, zniekształcenia profilu oraz zmiany 

właściwości fizykochemicznych gruntów w otoczeniu. Możliwe jest przesuszenie lub zawodnienie gleb, spowodowane 

zakłóceniem stosunków wodnych w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac ziemnych. Zasadniczym skutkiem 

realizacji ustaleń zmiany studium jest trwałe wykluczenie gleb z rolniczego użytkowania i uszczuplenie terenów 

biologicznie czynnych. Nowoprojektowane tereny zabudowy obejmują obszar o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha.  

 

4. Powietrze atmosferyczne  
 

Docelowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu będzie potencjalnym źródłem zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego przede wszystkim w związku z zaopatrywaniem nowoprojektowanych obiektów w ciepło oraz obsługą 

komunikacyjną terenu. Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede wszystkim od 

technicznych parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energetyczna, warunki spalania oraz 

warunki wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) oraz zastosowanego rodzaju paliwa. Dla ochrony 

jakości powietrza konieczna jest instalacja nowoczesnych systemów grzewczych o korzystnej dla środowiska 

charakterystyce energetyczno – emisyjnej. Nowoprojektowana zabudowa będzie ponadto źródłem emisji 

zanieczyszczeń powodowanej konieczną obsługą komunikacyjną. Wielkość emisji niezorganizowanej ze źródeł 

motoryzacyjnych zależna jest w głównej mierze od natężenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji.  

W obszarze opracowania zmiany studium nie występują drogi o znaczącej uciążliwości (DK, DW). Uciążliwości 

powodowane konieczną obsługą komunikacyjną pojawiać się mogą przede wszystkim na styku terenów o różnych 

funkcjach i różnych wymaganiach w zakresie warunków sanitarnych tj. przede wszystkim sąsiedztwo terenów 

przemysłowo – gospodarczych i terenów zabudowy mieszkaniowej. W przypadku projektowanego obszaru szczególną 

uwagę należy zwrócić na projekt zagospodarowania terenu, a przede wszystkim wewnętrznego układu 

komunikacyjnego (dróg wewnętrznych, parkingów) tak, aby źródła uciążliwości były maksymalnie odsunięte od 

sąsiadujących terenów mieszkaniowych (wykorzystanie obiektów kubaturowych jako naturalnych ekranów oraz przede 

wszystkim założenia zieleni  o charakterze izolacyjnym). 
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W przypadku terenów układu komunikacyjnego należy stosować izolację w postaci np. zieleni ochronnej, a także 

wprowadzić rozwiązania zwiększające płynności ruchu. Zaproponowane w studium rozwiązania należy uszczegółowić 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co prawdopodobnie wydatnie przyczyni się do zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery w analizowanym obszarze.  

Nowoprojektowane przeznaczenie terenów dla celów inwestycyjnych i ich docelowe użytkowanie będzie potencjalnym 

źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w związku z zaopatrywaniem nowoprojektowanych obiektów  

w ciepło oraz potrzebą obsługi komunikacyjnej obszaru.  Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza 

zależny jest przede wszystkim od technicznych parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność 

energetyczna, warunki spalania oraz warunki wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) oraz 

zastosowanego rodzaju paliwa. Ustalenia projektu studium wprowadzają regulacje mające na celu ochronę jakości 

powietrza atmosferycznego. Ustalono zaopatrzenie w ciepło w oparciu o istniejącą sieć gazową lub inne 

wysokosprawne energetycznie źródła ciepła (powyżej 90%), bazujące na wykorzystaniu paliw ekologicznych (np. gaz 

LPG), energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, baterie słoneczne, itp.). 

Oczekuje się, że wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, wyposażonych w nawierzchnie asfaltowe i zieleń 

izolacyjną ograniczy niekorzystny wpływ ruchu kołowego na środowisko.  

Pogorszenie się standardów powietrza atmosferycznego w wyniku dyspozycji pod nową zabudowę należy określić jako 

nieznaczne. Nowe przepisy i standardy z zakresu ochrony środowiska, jak też obecnie stosowane rozwiązania 

techniczne w zakresie systemów energetycznych i zmniejszająca się energochłonność budynków mają wymierne 

skutki w zakresie sukcesywnego ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego, 

wynikającego z niskiej emisji.  

W efekcie można się spodziewać utrzymania sumarycznego zapotrzebowania na energię i związanej z tym emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku równoważenia wzrostu zapotrzebowania na energię w wyniku zabudowy 

nowych terenów inwestycyjnych, poprzez termomodernizację istniejącej zabudowy i modernizację istniejących 

instalacji. 

 

5. Klimat akustyczny  

 

Zmiany klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie należy rozpatrywać w kontekście art. 113 i 114 ustawy  z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych terenów,  

o zróżnicowanym przeznaczeniu ustala się na wprawdzie w planie miejscowym, niemniej jednak na etapie studium 

należy uwzględnić wpływ hałasu w środowisku na poszczególne obszary. 

Zgodnie z art. 113 ust. 1 określa się  zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez poszczególne 

grupy źródeł hałasu, określone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N (wskaźniki mające zastosowanie do ustalania i 

kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby) oraz LD WN i LN (wskaźniki mające 



 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY                                                                                                                     
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE BRZESKO 

63 

 

zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem) dla następujących rodzajów 

terenów przeznaczonych: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz na cele mieszkaniowo 

– usługowe.  

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 112) obszar objęty 

zmianą studium i przeznaczony pod tereny przemysłowe i inwestycyjne nie wymaga ustalania dopuszczalnych wartości 

hałasu w środowisku [dB]. 
 

Nowoprojektowane tereny zabudowy nie wpłyną na znaczącą zmianę warunków akustycznych. Skutki płynące                

z podwyższenia skali emisji akustycznej będą odwracalne, miejscowe oraz krótkotrwałe (lokalny ruch pojazdów).  

Można jednak się spodziewać znaczącego pod względem potencjalnej emisji hałasu do środowiska źródła hałasu  

z projektowanych terenów przemysłowo – gospodarczych P/PPV. Najistotniejszym źródłem hałasu będzie obsługa 

komunikacyjna tych terenu, w szczególności w przypadku lokalizacji terenów baz, składów i magazynów generujących 

znaczące potoki ruchu w tym pojazdów klasy ciężkiej. Emisja hałasu z terenów  P/PPV będzie również wynikiem pracy 

urządzeń i instalacji związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną.  

Minimalizacja oddziaływania akustycznego komunikacji winna być realizowana poprzez odpowiednie rozwiązania 

urbanistyczne – zaprojektowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego tak, aby obiekty budowlane stanowiły 

naturalne ekranowanie na kierunku sąsiadujących nieruchomości. Istotne jest również odpowiednie wykorzystanie 

terenów biologicznie czynnych. 

Projekt zmiany studium przewiduje dyspozycje przestrzenne, mające na celu minimalizację emisji hałasu 

komunikacyjnego, które jednak należy uszczegółowić w planie miejscowym. Prawidłowe ustalenie nieprzekraczalnych 

linii zabudowy, budowa ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia 

standardów akustycznych, obsady zielenią izolacyjną i towarzyszącą w postaci dekoracyjnych drzew i krzewów, 

odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne, z pewnością przyczynią się do zminimalizowania wpływu uciążliwości 

układu komunikacyjnego na poziomie planowania przeznaczenia i zagospodarowania obszaru. 
 

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, analizę klimatu akustycznego należy 

przeprowadzać każdorazowo na etapie oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć. 

 

6. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące  

 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropogeniczne. Naturalne 

środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących na Ziemi (wyładowania elektromagnetyczne  

w atmosferze ziemskiej) lub na Słońcu (promieniowanie elektromagnetyczne Słońca, a także w kosmosie 

(promieniowanie kosmiczne). Sztuczne środowisko elektromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych celowo lub jako 
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produkt uboczny wynikający ze stosowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania wysokiej 

częstotliwości stosowane są m.in. w telekomunikacji, radiolokacji, lecznictwie, diagnostyce i wytwarzają źródła lokalne  

o wartościach znacznie przewyższających tło naturalne. Realizacja ustaleń studium  może być źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego, uwarunkowanego  dalszym rozwojem infrastruktury technicznej w zakresie napowietrznych linii 

i urządzeń elektroenergetycznych oraz dopuszczalną lokalizacją urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym stacji 

bazowych telefonii komórkowej. 

Zakres ochrony przed polami elektromagnetycznymi zawarto w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  

Prawo ochrony środowiska oraz w rozporządzeniu wykonawczym z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), które wyróżnia dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, 

zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. Są one 

zależne od częstotliwości i rodzaju pracy źródeł. Zestawiono je w poniższych tabelach. 

Tabela 1. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry 

fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagne-

tycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

 
 

 
 

Tabela 2.  Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry 
fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc 

dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane 
przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności 

 

Parametr fizyczny 
Zakres częstotliwości  
pola elektromagnetycznego 

Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęstość 
mocy 

1. 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 

2. 0 - 0,5 Hz - 2500 A/m - 

3. 0,5 - 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 

4. 0,05 - 1 kHz - 3/f A/m - 

5. 0,001 - 3 MHz 20 V/m 3 A/m - 

6. 3 - 300 MHz 7 V/m - - 

7. 300 MHz - 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

Parametr fizyczny 
 
Zakres częstotliwości 
pola elektromagnetycznego 

Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy 

50 Hz 1kV/m 60 A/m - 
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Na obszarze objętym studium nie dopuszcza realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko. Jednocześnie dopuszczono realizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej  

i liniowej oraz realizację zabudowy systemami fotowoltaicznymi na terenach P/Ppv. 

Na etapie lokalizacji oraz budowy tego rodzaju obiektów inwestor może być zobowiązany przez odpowiedni organ 

ochrony środowiska do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Poziom pól elektromagnetycznych                  

nie może przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, przy czym 

dla terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych obowiązują poziomy pól elektromagnetycznych jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (tabela nr 1), a dla pozostałych terenów, jak dla miejsc 

dostępnych dla ludzi (tabela nr 2). Mając na względzie istniejące regulacje prawne, wymagające zachowania 

odpowiednich stref bezpieczeństwa, w których przekroczone są natężenia pola elektromagnetycznego bezpieczne dla 

stałego pobytu ludzi, można przewidywać, że promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące od sieci i urządzeń 

dopuszczonych studium nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.   

 

7. Odpady  

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r., t.j. od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o odpadach przestały obowiązywać 

gminne plany gospodarki odpadami. Pozostały wyłącznie Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkie 

Plany Gospodarki Odpadami. 

W nowych regulacjach pozostała niezmieniona rola Krajowego Planu Gospodarki Odpadami jako dokumentu 

realizującego politykę ekologiczną państwa i jego nadrzędna rola dla wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami muszą być zbieżne z KPGO i uwzględniać odpady wytworzone na obszarze, 

dla którego tworzony jest plan oraz przywożonych na ten obszar obejmujących odpady komunalne, odpady ulegające 

biodegradacji, odpady opakowaniowe i odpady niebezpieczne. 

Stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do 

obowiązkowych zadań własnych gminy.  Do kompetencji Nowe Brzesko należy zapewnienie czystości i porządku na 

swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania. 

Zasady utrzymania czystości i porządku w gminie Nowe Brzesko reguluje uchwała NR XXIII/152/2012 Rady Miejskiej 

Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nowe Brzesko. 

Zgodnie z „Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Nowe Brzesko za rok 2016,  
Wynika, iż system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Brzesko funkcjonuje prawidłowo. 

Wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci systemem gospodarowania odpadami. Osiągnięto właściwe poziomy 
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odzysku i recyklingu.  Zadaniem gminy Nowe Brzesko na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy 

w zakresie gospodarki odpadami w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego 

sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku  

i recyklingu odpadów.  

Mając na względzie strukturę funkcjonalną obszaru, wyznaczoną w projekcie zmiany studium, odpady wytwarzane 

będą na przeważającym obszarze objętym studium. Odpady komunalne będą pochodzić z terenów produkcji,  

w składzie których mogą znajdować się odpady klasyfikowane jako niebezpieczne. Można założyć, że przyjęty  

w gminie system gospodarowania odpadami spowoduje zauważalną poprawę ekologicznych warunków życia jego 

mieszkańców i wpłynie korzystnie na stan środowiska. 

 

8. Zasoby przyrodnicze  

 

Ustalenia studium wpłyną na uszczuplenie istniejących elementów systemu przyrodniczego obszaru opracowania 

obejmujące tereny rolne o łącznej powierzchni ok. 2,5  ha.   

Źródłem antropopresji (ogół działań człowieka, zarówno planowych i przypadkowych, mających wpływ na środowisko 

przyrodnicze) będzie zwłaszcza funkcja przemysłowo – gospodarcza. Ustalenia studium wpłyną na uszczuplenie 

terenów biologicznie czynnych, jak również spowodują trwałe wykluczenie  części  gruntów rolnych, pod 

nowoprojektowaną zabudowę oraz komunikację. 

Wpływ zabudowy części terenu na warunki przyrodnicze dotyczy przede wszystkim: 

 zmian w lokalnym obiegu wody – zmniejszenie zasilania przez pokrycie terenu materiałami nieprzepuszczalnymi, 

odprowadzanie wód kanalizacją, 

 dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych (wypromieniowywanie ciepła z budynków w sezonie grzewczym) 

oraz 

 wprowadzenia źródeł uciążliwości – emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, powstawanie ścieków socjalnych, 

technologicznych i potencjalnie zanieczyszczonych wód opadowych.  
 

Zasięg i natężenie tych oddziaływań będzie uzależnione od specyfiki i skali realizowanych przedsięwzięć 

inwestycyjnych; podstawowym warunkiem ograniczania niekorzystnego wpływu będą odpowiednie rozwiązania 

infrastrukturalne szczególnie w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. 

 

9. Krajobraz 

 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie powinna wpłynąć na wytworzenie barier i fragmentacji środowiska w dolinie 

rzeki Wisły, jak też na sąsiednie tereny objęty ochroną Natura 2000. 
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Ustalenia zmiany studium określają zasady zabudowy i zagospodarowania terenów tak, aby zachowane zostały 

wymogi ochrony, utrzymania  i zachowania najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo – krajobrazowych.   

Nowoprojektowane tereny P/PPV stanowią uzupełnienie terenów komercyjnych, wyznaczonych w obowiązującym 

studium i nie wpłyną zasadniczo na istniejący układu przestrzenny obszaru. Jednocześnie nowoprojektowane tereny 

zabudowy zostały obwarowane ustaleniami, których celem jest zachowanie i ekspozycja  elementów  istniejącego 

krajobrazu.  Ponadto studium ustala zakaz lokalizacji urządzeń technicznych o wysokości przekraczającej 15,0 m, 

przesłaniających krajobraz i obiekty o istotnej wartości zabytkowej. Nowoprojektowane obiekty usługowe, produkcyjne i 

składowo – magazynowe dla zminimalizowania negatywnych skutków, winny się charakteryzować dbałością  

o estetykę zagospodarowania terenu (rozwiązania w zakresie brył obiektów i detalu architektonicznego, materiały 

wykończeniowe, kolorystyka, zagospodarowanie otoczenia).  

 

 

X.  ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z USTALENIAMI STUDIUM 
 

Zaproponowane ustalenia studium minimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko obszaru. Źródłem 

ewentualnych zagrożeń może być niepełna realizacja ustaleń studium, wpływających na komponenty środowiska. 

Tereny produkcyjne – gospodarcze P/Pv –  istnieje możliwość  niewłaściwego rozplanowania zagospodarowania 

działek budowlanych, powodujące przekroczenie uciążliwość poza granice zajmowanej działki, jak również obciążenie 

ruchem komunikacyjnym. Istnieje możliwość niewprowadzenia nowych tras komunikacyjnych oraz niewyposażenia 

dróg w bariery dźwiękochłonne oraz niewyposażenia terenów w kanalizację deszczową – nie przyczyni się to do 

poprawy stanu środowiska oraz nie wpłynie na ograniczenie przekraczania dopuszczalnych poziomów natężenia 

hałasu na terenach sąsiednich zabudowy mieszkaniowej. 

Ustalenia zmiany studium zakładają wyposażenie terenów produkcyjnych i infrastruktury w zieleń ochronną  

i izolacyjną, jednak z uwagi na indywidualne zagospodarowanie terenów, jak i skalę rysunku studium, nie jest to w pełni 

uwzględnione w części graficznej studium. Nowoprojektowane zainwestowanie terenów, zwłaszcza produkcyjnych, 

może przyczynić się do pogorszenia stanu jakości środowiska, niemniej jednak jeśli inwestorzy ograniczą 

oddziaływanie inwestycji do granic swojej nieruchomości to można założyć, że efekt skumulowany nie będzie 

znaczący.  

Reasumując, ewentualne zagrożenia dla środowiska wynikłe z realizacji ustaleń zmiany studium w zakresie 

kształtowania  i porządkowania ładu przestrzennego, wyznaczenia terenów inwestycyjnych i komercyjnych,  

wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczną – mogą przede wszystkim wynikać z niepełnego wdrożenia planu 

miejscowego oraz braku rozwiązań systemowych w tym zakresie. Zazwyczaj bowiem najczęstszymi przyczynami 

braku efektów lub wręcz pogorszenia się stanu istniejącego są: 
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 niewłaściwe proporcje ustalania powierzchni zabudowy do powierzchni biologicznie czynnej, 

 narastające dysproporcja między przyrostem substancji budowlanej, a poziomem wyposażenia obszaru w 

infrastrukturę komunikacyjną i kanalizacyjną, 

 dowolna interpretacja ustaleń studium w polityce realizacyjnej, poprzedzonej nieprawidłowymi ustaleniami planu, 

prowadząca w efekcie do chaosu przestrzennego obszaru, 

 brak realizacji ustaleń odnoszących się do kształtowania terenów otwartych i zielonych, 

 dopuszczenie do zaśmiecenia terenów, będącego efektem nieudolnego systemu gospodarki odpadami. 
 

 Zainwestowanie nowych terenów, w tym przekształcenie terenów rolnych w inwestycyjne, wiąże się z ubytkiem 

powierzchni biologicznie czynnej, jak również zmianą gospodarki ściekowej, wzrostem emisji zanieczyszczeń  

i hałasu, jak również wytwarzanych odpadów. Stąd szczególna rola samorządu lokalnego w konsekwentnej egzekucji 

przepisów obowiązującego prawa, w tym lokalnego, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego. Naturalną 

konsekwencją uchwalenia studium jest przystąpienie prac do planu miejscowego. Bowiem dopiero pełna realizacja 

ustaleń planu, uwzględniająca zarówno nakazy, jak i zakazy, jak też ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenów, zminimalizuje ewentualne zagrożenia środowiska, które prowadziłyby do zagrożenia zdrowia i życia 

mieszkańców. 

 

XI.  PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  

W STUDIUM   
 

Projekt zmiany studium uwzględnia rozwiązania mające na celu zmniejszenie, ograniczenie, a nawet wyeliminowanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko, związanych z docelową realizacją jego ustaleń. Zasady zabudowy                  

i zagospodarowania terenów przyjęte w studium, a także racjonalna eksploatacja, promująca użytkowanie terenów 

bezpiecznych nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i ekologicznym – pozwoli na minimalizację negatywnych 

oddziaływań na środowisko i ochrony jego zasobów. 

Przedmiotowy projekt studium jest zgodny z uwarunkowaniami i kierunkami ekofizjograficznymi gminy Nowe Brzesko.  

Dla całego obszaru wprowadzono zapisy minimalizujące emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz rozwiązania 

przestrzenne ograniczające szkodliwe oddziaływanie akustyczne na środowisko życia ludzi, wprowadzono również 

znaczące regulacje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód. Mając na względzie fakt, iż studium,                    

jako narzędzie polityki przestrzennej, wymaga uszczegółowienia na etapie planu miejscowego, a docelowo                              

– wdrażania w powiązaniu z przepisami odrębnymi służącymi ochronie środowiska – można przyjąć,  

że racjonalna realizacja ustaleń studium przyczyni się do zrównoważonego korzystania ze środowiska, pozwalając  
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na utrzymanie jego funkcjonowania na niepogorszonym poziomie. W związku z powyższym nie wydaje się celowe 

przedstawianie rozwiązań alternatywnych. 

 

XII.  TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

Realizacja   ustaleń   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko nie  będzie   

powodować  transgranicznych  oddziaływań na środowisko.  

 

XIII.  PROGNOZOWANY WPŁYW USTALEŃ STUDIUM NA RYZYKO WYSTĄPIENIA 

POWAŻNYCH AWARII 
 

Określenie „poważnej awarii” wprowadzone zostało ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 

środowiska. Zgodnie z definicją ustawową przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie, w szczególności emisję, 

pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. 

Kryteria charakteryzujące poważne awarie precyzuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku 

w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,  

i tak o poważnej awarii mówimy o ile spełnia jedno z następujących kryteriów: 

 były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego co najmniej 5% ilości jednej  

z substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii; 

 były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu magazynowania lub transportu dowolnej  

ilości co najmniej jednej z substancji niebezpiecznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 9 kwietnia 2002 roku, jeżeli powodują m.in. co najmniej jeden z następujących rodzajów skutków  

w środowisku: 

 trwałe uszkodzenie lub zniszczenie środowiska, o powierzchni co najmniej 1 ha, z zastrzeżeniem poniższych 

punktów, 

 trwałe uszkodzenie lub zniszczenie obiektu poddanego pod ochronę, na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody, w drodze uznania za pomnik przyrody lub stanowisko dokumentacyjne, 

 trwałe uszkodzenie lub zniszczenie jednego lub kilku elementów przyrodniczych środowiska, bez względu na 

wielkość uszkodzonej lub zniszczonej powierzchni, na obszarze poddanym pod ochronę na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody, stanowiącym park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar 

chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo – krajobrazowy, 
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 zanieczyszczenie cieku naturalnego lub kanału, na długości co najmniej 5 km, 

 zanieczyszczenie poziomów wodonośnych wód podziemnych na obszarze ich zalegania, o powierzchni co 

najmniej 1 ha. 

Planowane użytkowanie terenu w związku z funkcją  produkcji, składów i magazynów na terenach P może powodować 

ryzyko wystąpienia poważnej awarii; wyeliminowanie czy ograniczenie możliwości wystąpienia poważnej awarii 

wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów szczególnych dotyczących transportu i przechowywania substancji 

i materiałów niebezpiecznych. 

XIV.  ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTO-

WANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 

W granicach obszaru objętego studium nie występują Obszary Natura 2000. Ustalenie zmiany studium, przywołane we 

wcześniejszej części niniejszego opracowania uwzględniają ochronę sąsiadujących obszarów Natura 2000. 
 

Projekt studium  wprowadza szereg ustaleń ograniczających potencjalny niekorzystny wpływ projektowanych terenów 

na środowisko. Do najistotniejszych rozwiązań należą przede wszystkim: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, 

2) zakaz lokalizacji inwestycji powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska, 

3) wszelkie działania inwestycyjne, w tym: realizacja obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, ich przebudowa i remonty, wymagają zapewniania zachowania ciągłości systemu melioracyjnego; 

4) nakaz budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rozwój systemu kanalizacji deszczowej w 

sposób zapewniający podczyszczenie wód opadowych z terenów komunikacji i nawierzchni utwardzonych  

– zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

5) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego, ustalono nakaz zaopatrzenia w ciepło w oparciu  

o własne i lokalne źródła energii, bazujące na wykorzystaniu paliw ekologicznych (np. gaz LPG), energii 

elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, baterie słoneczne, itp.); 

6) w zakresie gospodarki odpadami ustalono nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zorganizowanym, 

przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad, zgodnie z systemem gospodarowania odpadami przyjętym 

w gospodarce komunalnej gminy.  
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XV.  PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 
 

Przyjęte metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu winny umożliwiać monitoring  

- w podstawowym zakresie, tj. w zakresie zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami studium 

oraz rzeczywistej presji na środowisko. 

 

XVI.   ANALIZA ZGODNOŚCI UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  

Z USTALENIAMI STUDIUM ORAZ DYNAMIKI ZMIAN W STRUKTURZE 

UŻYTKOWANIA 
 

W trakcie procesu realizacji ustaleń studium mogą pojawić się rozbieżności pomiędzy samymi ustaleniami studium                  

i wynikającym z nich prognozowanym zakresem oddziaływania na środowisko, a rzeczywistym stopniem 

przekształcenia przestrzeni oraz, będącym jego następstwem, realnym wpływem na komponenty środowiskowe. 

Celowe wydaje się zatem monitorowanie realizacji skutków ustaleń studium, w celu zidentyfikowania i wykluczenia 

najbardziej niekorzystnych. 

Z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 1073 ze zm.) wynika 

obowiązek sporządzenia okresowych ocen aktualności SUiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, co najmniej raz na kadencję rady gminy. Monitoring skutków realizacji ustaleń studium prowadzony 

będzie w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, dokonywanej zgodnie z ww. art. 32 ust. 1 

ustawy, przez burmistrza miasta i uwzględniającej m.in. prowadzone na bieżąco rejestry wydanych pozwoleń  

na budowę oraz rejestry obiektów oddanych do użytku. Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów  

z ustaleniami studium oraz dynamiki zmian w strukturze użytkowania i zabudowy terenów prowadzona będzie  

w oparciu o np. wydane pozwolenia na budowę, obiekty oddane do użytkowania, przyjęte w projektach parametry 

zabudowy. 

 

XVII.   OCENA SKUTKÓW REALIZACJI STUDIUM NA ŚRODOWISKO 
 

Dla oceny skutków realizacji ustaleń studium na środowisko proponuje się zastosowanie metod pozwalających na 

monitoring presji na środowisko oraz stanu jakości środowiska. 
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Monitoring presji na środowisko powinien dotyczyć w szczególności realizacji na obszarze objętym studium 

przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym prowadzenia rejestru  

i analiz wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Dla oceny jakości środowiska proponuje się wykorzystanie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska 

(realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie) w zakresie stanu jakości 

poszczególnych komponentów środowiska oraz występujących tendencji i dynamiki zmian. 

Gromadzone informacje w ramach PMŚ służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 

systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych poziomów 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych wymagań, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian w tym powiązaniach 

przyczynowo – skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. 
 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony 

Środowiska w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie wieloletnich programów Państwowego Monitoringu Środowiska 

obejmujących zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb 

wynikających z polityki ekologicznej państwa. Programy wojewódzkie Państwowego Monitoringu Środowiska  są 

opracowywane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 

Ważnym zadaniem w cyklu PMŚ w latach 2013-2015 było pełne wdrożenie nowego systemu gromadzenia, 

udostępniania i przekazywania danych i informacji o stanie środowiska wytwarzanych  w ramach PMŚ, m.in.  

z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej (GIS), a także wdrożenie raportowania o stanie środowiska 

opartego na jednolitej infrastrukturze informacji przestrzennej w Europie (INSPIRE). 
 

W „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” przewidziano kontynuację większości 

dotychczasowych zadań i jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia 

do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań unijnych. Wiele uwagi zostanie poświęcone monitoringowi wód,  

w szczególności w zakresie wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 

2013 r. w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Ważnym zadaniem będzie również 

wdrożenie wspomagania systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego. 

Zasadniczym elementem nowego programu PMŚ są zadania związane z zapewnieniem wysokiej jakości wyników 

pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich zadań realizowanych w ramach PMŚ. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

na terenie województwa małopolskiego zadania określone w Programie Monitoringu Środowiska Województwa 

Małopolskiego na lata 2016 – 2020. 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego stanowi systemem pomiarów, ocen                   

i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku 

(dot. poszczególnych elementów monitoringu środowiska: powietrze, woda, hałas, pola elektromagnetyczne). 

Wojewódzki Program Monitoringu Środowiska zawiera zadania określone w wieloletnim programie opracowywanym 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa. Realizacja zadań                         

na obszarze województwa małopolskiego związana jest z monitorowaniem głównych elementów środowiska dla oceny 

działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz stale poszerzających się obowiązków raportowania o stanie 

poszczególnych komponentów środowiska do instytucji i agend unijnych (Komisja Europejska i Europejska Agencja 

Środowiska). 

 

XVIII.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.  
 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko. Przedmiotem niniejszego 

opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko ustaleń zmiany studium. 

Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem zmiany studium jest poszukiwanie  

i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez identyfikację  

i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na abiotyczne, biofizyczne i zdrowotne komponenty środowiska 

określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie studium. 

Prognozę opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

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

na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r., poz. 2801 ze zm.). 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje częściowo tereny otwarte, biologicznie czynne, niemniej jednak przeznaczone 

w obowiązującym studium na cele komercyjne. Realizacja projektu zmiany studium wpłynie na stan istniejącej 

zabudowy i zagospodarowania obszaru, uwzględniając istniejące lokalne uwarunkowania kulturowe oraz 

środowiskowe. Wyznaczony w projekcie zmiany studium  obszar stanowi rezerwę pod zorganizowaną działalność 

inwestycyjną i stanowi ofertę dla potencjalnych inwestorów lub miejsca realizacji zadań własnych gminy. Obszar ten, 

oznaczony symbolem P/PPV obejmuje tereny projektowanych obiektów zabudowy przemysłowej, techniczno –  
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produkcyjnej, usługowej, baz, składów, magazynów oraz  urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy 

przekraczającej 100kW. 

Należy przyjąć, że realizacja zmiany studium w proponowanej wersji będzie miała nieznaczny wpływ na środowisko 

przyrodnicze. Stan terenów najwartościowszych walorach środowiskowych, poprzez odpowiednio dobrane 

przeznaczenie i zasady zagospodarowania nie ulegnie pogorszeniu. Na obszarze gminy najbardziej wartościowa 

przyrodniczo i krajobrazowo jest dolina rzeki Wisły – obwarowana ustaleniem studium gwarantującymi jej ochronę. 

Ponadto projekt studium wprowadza szereg ustaleń ograniczających potencjalny niekorzystny wpływ projektowanych 

terenów na środowisko. Racjonalne zagospodarowanie i zabudowę przestrzeni obszaru realizują, określone w zmianie 

studium, wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźniki intensywności i powierzchni zabudowy. 

Zmiany struktury funkcjonalnej, w tym nowe elementy w układzie przestrzennym gminy są niezbędne ze względu  

na potrzeby rozwoju całej gminy Nowe Brzesko, której obecna polityka przestrzenna idzie w kierunku tworzenia obok 

terenów mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych i komercyjnych, celem zwiększenia konkurencyjności gminy  

w stosunku do gmin sąsiednich. Zaproponowane rozszerzenie katalogu działalności komercyjnej realizowanej  

w obszarze P/PPV nie powinno spowodować istotnego pogorszenia warunków życia mieszkańców oraz wywołać 

negatywnych skutków dla środowiska, ładu przestrzennego oraz ekosystemu miasta. Projekt zmiany studium spełnia te 

wymagania, zachowując najważniejsze walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe obszaru. 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nowe Brzesko zawiera ogólne ustalenia  

z zakresu ochrony środowiska, w związku z czym analiza przeprowadzona w ramach niniejszej prognozy 

oddziaływania na środowisko jest adekwatna do stopnia szczegółowości ustaleń studium.  

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dotyczy inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej i drogowej oraz fotowoltaicznej) przeprowadza się obligatoryjnie postępowanie w sprawie 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której określa się, analizuje oraz ocenia:  

 bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra 

materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, dostępność do złóż kopalin, 

 możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

 wymagany zakres monitoringu, a także określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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