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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Projekt zmiany planu opracowany został w oparciu o uchwałę nr XXXVII/237/2017 

Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-
Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych.  

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowią: 

⇒ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405); 

⇒ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2017 r., poz. 
519); 

⇒ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń 
zmiany planu w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, 
wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych 
i powinna stanowić integralna cześć opracowania planu i podawać rozwiązanie poprawiające 
istniejący i planowany sposób zagospodarowania. 
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II.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE, METODA PRZYJĘTA 
W OPRACOWANIU 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-
Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych, 
Wrocław, 2017; 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia. 

3. Program Ochrony Środowiska dla gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2022  
z perspektywą na lata 2023-2026; 

4. www.natura2000.gdos.gov.pl; 

5. Opracowanie ekofizjograficzne, 2017 

 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z 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 (art. 46 - 
53). Zgodnie z nim prognoza: 

- określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na 
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 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, 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, 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; 

- przedstawia 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, a także 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. 
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Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 
związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem 
i ochroną walorów krajobrazowych. 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne i  pozostałe ustalenia projektu zmiany planu pod kątem ich zgodności 
z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem 
ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu 
planu dotyczące warunków zagospodarowania terenu. Podjęto również próbę oceny stanu 
i funkcjonowania środowiska, jego walorów i zasobów, określonych w opracowaniu 
ekofizjograficznym. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidziane 
projektu zmiany planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

⇒ bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 
⇒ okresu trwania oddziaływania (długoterminowe,  krótkoterminowe),  
⇒ częstotliwości oddziaływanie (stałe, chwilowe), 
 
Ze względu na jedynie zmiany tekstowe projektu planu, do Prognozy nie został 
sporządzony załącznik graficzny. Plan nie wprowadza nowych przeznaczeń. 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie 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,, na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano 
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy oddziaływania na 
środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
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III.  OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

Położenie geograficzne i administracyjne 

Obszar planu znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Od 
północy graniczy z gminą Sułoszowa, od wschodu z gminą Skała, od południa z gminami 
Krzeszowice oraz Wielka Wieś, od zachodu z gminą Olkusz. Przez obszar gminy przebiega 
droga krajowa 94, dzieląc ją na dwie części. Na południe od drogi znajduje się sołectwo 
Jerzmanowice. 
 Gmina Jerzmanowice Przeginia leży w centralnej części mezoregionu Wyżyny 
Olkulskiej, będącej częścią makroregionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar ten 
należy do monokliny śląsko-krakowskiej, składającej się z dwóch wielkich kompleksów 
skalnych. Charakterystycznymi skałami występującymi na obszarze opracowania jak i całej 
Wyżynie Olkulskiej są białe i szare wapienie skaliste i płytowe. Pod względem typu rzeźby 
gmina położona jest w obszarze wyżyn o budowie płytowej i monoklinalnej, z fragmentami 
zrównań trzeciorzędowych. W formowaniu się rzeźby główną rolę odgrywają zjawiska 
krosowe.  

Obszar planu od północy graniczy z sołectwem Gotkowice, od pólnocnego-wschodu  
z sołectwem Sąspów, od wschodu z sołectwem Czajowice, od południa z sołectwem Łazy, od 
południowego-zachodu z sołectwem Szklary oraz Racławice, od zachodu z sołectwem 
Czubrowice, natomiast o północnego-zachodu z sołectwem Przeginia. W Jerzmanowicach 
przeważa zabudowa zagrodowa. Obszar ten jest wykorzystywany jest jako teren działalności 
związanej z produkcją rolną. Na obszarze znajdują się budynki mieszkalne, budynki 
usługowe, garaże, stodoły, budynki inwentarskie.   

Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Geologia 

 Cały teren jest tektonicznie wyniesiony o około 200 m ponad Dolinę Wisły, ze 
względu napływową budowę wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Wierzchowina jest płaska  
i pofałdowana, miejscami pokryta lessami z licznymi wapiennymi skałkami ostańcowymi.  
Na obszarze gminy podłoże stanowią skały permskie, triasowe i jurajskie, ze względu na 
położenie geologiczne w monoklinie śląsko-krakowskiej. Monoklina ta jest wydźwignięta  
i lekko pochylona ku północnemu wschodowi. Takie ukształtowanie sprawia, że idąc ze 
wschodu na zachód napotyka się na skłony coraz starsze kredowe, jurajskie, triasowe, 
permskie, karbońskie i dewońskie. Na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia występują 
charakterystyczne elementy rzeźby wierzchowiny jurajskiej. Należą do nich m.in.:  długie, 
wąskie, głębokie, dobrze rozwinięte doliny. 
Ukształtowanie powierzchni terenu jest wynikiem wieloetapowych procesów geologicznych . 
W przypadku Monokliny śląsko-krakowskiej złożonej z dwóch dużych kompleksów skalnych 
tj niższego jak i górnojurajskiego.  
 Niższy tworzą osady karbońskie, dewońskie i starsze. Zostały one w karbonie 
sfałdowane i pocięte uskokami podczas hercyńskich ruchów górotwórczych. Ostatnim fazom 
ruchów górotwórczych towarzyszyły zjawiska wulkaniczne. Powstały wówczas, występujące 
w zachodniej części obszaru krakowskiego, magmowe skały wylewne: porfiry, melafiry, 
diabazy, tufy i tufity. Wypiętrzone strefy zostały później zrównane po czym obszar został 
pokryty osadami permu, triasu, jury i kredy. 
 Wapienie górnojurajskie występują w obszarze gminy w postaci trzech facji: wapieni 
skalistych, uławiconych i płytowych (Dżułyński 1952r.). Obszary, w których dominują facje 
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skaliste tworzą wierzchowiny, układające się w pasma rozdzielone rozległymi obniżeniami 
wypełnionymi wapieniami uławiconymi. Reliktami wapieni skalistych są ostańce, 
występujące w postaci różnych form, jako pojedyncze skały lub grupy skalne oraz  
w zboczach dolin, jako ściany skalne, czy też izolowane turnie o wysokości przekraczającej 
30 m. Procesy krasowienia zachodzą od okresu paleogenu i trwają nadal. Zależą od 
zróżnicowania facjalnego minerałów, z którym związana jest zawartość minerałów ilastych  
w skale. Wapienie skaliste cechuje najniższa zawartość frakcji ilastej, stąd najwięcej form 
krasowych występuje w wapieniach skalistych. 
 U schyłku kredy, oba kompleksy skalne został nachylone w kierunku północno – 
wschodnim, co spowodowało powstanie budowy monoklinalnej. W paleogenie obszar 
monokliny śląsko-krakowskiej był lądem, którego powierzchnia ulegała niszczeniu. 
Długotrwały proces niszczenia doprowadził do usunięcia grubych serii skalnych, przede 
wszystkim w strefie najbardziej podniesionej a więc w południowo-zachodniej części 
monokliny. 
 Procesy krasowe cały czas wpływają na wapienne podłoże. Czynnikami 
wpływającymi na zjawiska krasowe są woda zawierająca dwutlenek węgla pochodzący  
z atmosfery, erozja mechaniczna, akumulacja wody, zaleganie pokrywy śnieżnej, oraz 
zawartość substancji ilastych. Wapienne podłoże w wyniku procesów krasowych posiada 
liczne jaskinie krasowe. Powstają one prze ostańce krasowe w obrębie których można 
zaobserwować jamy, bruzdy, czy okna, które powstały na skutek niejednolitego 
rozpuszczania wapieni. 
Do największych  jaskiń na obszarze gminy Jerzmanowice-Przeginia należą:  
·  w Jerzmanowicach - Jaskinię Nietoperzową, Psiklatka, 
·  w Szklarach - Szeroki i Ciasny Aven i Krętą, 
·  w Sąspowie - Koziarnia, Sadlana, Pod Kościołem Wschodnią i Zachodnią oraz Góralską, 
·  w Racławicach - Jaskinię Racławicką (Grzmiączka) (dł. 135 m), 
·  w Łazach - Jaskinię Łabajową, Dziewiczą i Małotowa. 
 
 Wody podziemne na obszarze gminy związane są głównie z krasowym poziomem 
jurajskim. Obszar gminy w całości znajduje się w zasięgu jurajskiego zbiornika wód 
podziemnych, należącego do GZWP nr 326 - Częstochowa E. Jest to zbiornik przepływowy, 
odkryty, szczelinowo krasowoporowy, którego wody, na skutek braku izolacji pionowej łatwo 
ulegają zanieczyszczeniu. 
 

Surowce mineralne 

 Zarówno na obszarze gminy Jerzmanowice-Przeginia jak i na terenie opracowania nie 
występują udokumentowane i zarejestrowane złoża kopalin. Ze względu na położenie gminy 
na terenie Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny i Otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego 
eksploatacja kopali nie jest pożądana. Na obszarze gminy zalegają wapienie, oraz skały 
magmowe porfiry, melafiry i diabazy oraz tufy porfirowe, dawniej eksploatowane dla potrzeb 
drogownictwa 

 

Rzeźba terenu 

 Obszar gminy Jerzmanowice – Przeginia w całości położony jest na Wyżynie 
Olkuskiej. Przeważająca część Wyżyny Olkuskiej przekracza wysokość 400 m n.p.m., przy 
czym wysokość względna w stosunku do Rowu Krzeszowickiego i doliny Wisły pod 
Krakowem wynosi nieco ponad 200 m. Najwyższy punkt Wyżyny posiada wysokość 512,8 m 
n.p.m. i leży na terenie Jerzmanowic. Punkt ten jest zwany Skałą - Wzgórze 502.  
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 W wyniku procesów trzeciorzędu w tym fałdowania alpejskiego powstały zręby  
i rowy tektoniczne w jej południowej części - m.in. Garb Tenczyński, Rów Krzeszowicki  
i zręby na obszarze Krakowa. W pliocenie (ok. 5 mln lat temu) powstały wąwozy i jary 
krasowe w południowej części Wyżyny, m.in. doliny Prądnika, Kobylańska, Będkowska  
i Bolechowicka. 
 Na terenie gminy występują charakterystyczne formy rzeźby powstałe w wyniku 
procesów krasowych. Do powierzchniowych form krasu na terenie gminy zaliczamy: ostańce, 
doliny krasowe, doliny ślepe (zamknięte), lejki krasowe, żłobki krasowe, jamy krasowe, ospy 
krasowe. Natomiast do podziemnych: jaskinie, studnie krasowe oraz kanały krasowe.  
 Zabudowa terenu wykształtowała również antropogeniczne formy rzeźby terenu  
w postaci np.: nasypów lub wykopów przy budynkach. Związane jest to z sytuowaniem 
budynku na zboczu o dużym nachyleniu lub gdy poziom jego posadowienia nie jest 
dostosowany do lokalnych warunków wysokościowych.  
 

Topoklimat 

Klimat panujący na obszarze gminy Jerzmanowice-Przeginia jest ściśle powiązany  
z położeniem na Wyżynie Krakowsko-Czestochowskiej, a także z deniwelacjami terenu. 
Klimat posiada zatem cechy charakterystyczne dla klimatów wyżynnych, jak i miejscowo 
górski.  
 Średnia temperatura roczna wynosi +7,5°C, średnia temperatura najchłodniejszego 
miesiąca (stycznia) -3°C, a średnia temperatura lipca (najcieplejszego miesiąca) +17°C. 
Opady atmosferyczne są stosunkowo wysokie. Średnio wynoszą one nieco ponad 700 mm  
w roku. Największe opady notuje się w miesiącach letnich. Najczęstsze kierunki wiatru to te  
z kierunku zachodniego o małej prędkości. Na obszarze opracowania występuje również duża 
ilość cisz, co stwarza niekorzystne warunki w związku z napływem zanieczyszczeń ze źródeł 
leżących poza granicami gminy. 

Bioklimat rejonu gminy jest nieco odmienny w stosunku do ogólnie panującego  
w Polsce. Na terenie gminy występuje skrócenie średnich pór roku (jesieni i wiosny) do 55 
dni, gdy w Polsce średni okres tych pór roku wynosi 67 dni, a na północy kraju aż 87. 

 

Uwarunkowania topoklimatyczne 

Na obszarze gminy wyróżnia się trzy podstawowe typy mezoklimatu 
• mezoklimat terenów położonych na wierzchowinie 

 Występują tutaj wyższe sumy opadów atmosferycznych, silniejsze wiatry, 
rzadziej mgły, i całkowity brak inwersji temperatury. Średni dzienny zakres 
wahań temperatury który wynosi ok. 5 – 5.6° C. Tereny wierzchowin są 
dobrze przewietrzane.  

• mezoklimat wąskich dolin 
 Charakteryzuje się mniejszą prędkością wiatrów niż na wierzchowinach  

w wyniku czego występuje gorsze przewietrzanie terenu oraz większą 
częstotliwość cisz atmosferycznych. Charakterystyczne jest także duże 
zróżniocowanie  nasłonecznienia i stosunków termicznych. Największe 
różnice temperatur występują w gorące letnie dni. Wahania temperatur 
między nocą a dniem są bardzo duże i wynoszą około 9 - 10°C.Często 
występuje zjawisko inwersji o pionowym zasięgu 280 m. Na terenie 
przegród (nasypów drogowych) tworzą się chłodne zastoiska i częste 
przymrozki. 
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• mezoklimat terenów położonych na niezalesionycyh zboczach 
Zbocza nachylone w kierunku południowym charakteryzują się: Bardzo 
dobrymi warunkami solarnymi, termicznymi, przewietrzania, krótkim 
okresem zalegania pokrywy śnieżnej, małą częstotliwością mgieł. 
Zbocza nachylone w kierunku północnym w przeciwieństwie do tych  
z ekspozycja południową charakteryzują się najmniej korzystnymi 
warunkami solarnymi, przeciętnymi warunkami termicznymi  
i wilgotnościowymi, dobrymi warunki wietrznymi oraz dłuższym zaleganiem 
pokrywy śniegowej.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar planu znajduje się w dorzeczu Wisły z lewobrzeżnymi dopływami II rzedu: 
Prądnikiem, Rudawą, oraz III rzędu: Białą Przemszą. Charakterystyczne dla terenów Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej jest występująca na terenie gminy niezbyt gęsta sieć cieków 
stałych. Cieki okresowe występują sporadycznie.  Przez gminę przebiegają następujące cieki 
powierzchniowe: Sąspówka, Będkówka, Racławka, Szklarka.  

 
Przez sołectwo Jerzmanowice przebiega potok  Szklarka.  

 
Zgodnie z obowiązującym podziałem wód powierzchniowych na JCWP na obszarze 

planu znajduje się jcwp o nazwie – Rudawa do Racławki obejmująca zachodnią część gminy, 
a także Prądnik do Garliczki obejmująca północno-wschodnią część gminy oraz Będkówka 
obejmująca południowo-wschodnią część gminy, a także Baba obejmująca północno-
zachodnią część gminy. 

Tab. 1. Charakterystyka jcwp na obszarze planu (na podst. 
http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/) 

JCWP 
Stan / potencjał 

ekologiczny 
Status monitorowanie 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Rudawa do 
Racławki 

Zły naturalny monitorowany zagrożona 

Prądnik do 
Garliczki 

Zły naturalny monitorowany zagrożona 

Będkówka Zły naturalny niemonitorowany zagrożona 

Baba Zły naturalny monitorowany zagrożona 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód ustalone zostały w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 
Opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wynika z ustaleń 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Plany są narzędziem polityki wodnej w Polsce i stanowią 
podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz 
określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych 
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 
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świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 
wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód. Dla jednolitych części wód, będących 
obecnie w złym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie poprawa tego 
stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego 
stanu ekologicznego.  
 

 Zachodnia część obszaru sołectwa Jerzmanowice znajduje się w zasięgu JCWP 

Rudawa do Racławki (RW20007213649), natomiast wschodnia część sołectwa w JCWP 

Będkówka (RW2000721366). Od północno-wschdoniej strony delikatnie zahacza o JCWP 

Prądnik do Garliczki (RW20007213742). 

 

Zagrożenie powodziowe 

Na obszarze gminy nie zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, 
zgodnie z ustawą  Prawo wodne. Tereny zalewowe zostały wskazane wzdłuż potoków 
Szklarki oraz Racławki. Zagrożenie stanowią rwąca woda w czasie nawalnych deszczy 
niosąca materiał skalny i podmywająca drogi. Przez obszar planu przebiega potok Szklarka. 

Wody podziemne 

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną słodkich wód podziemnych według Atlasu 

hydrogeologicznego Polski (B. Paczyński [red.], 1995) obszar JCWPd znajduje się w regionie 
nidziańskim (XI), śląsko-krakowskim (XII) oraz przedkarpackim (XIII). 

Zasoby wód podziemnych o znaczeniu gospodarczym zalegają w obrębie piaszczysto 
– żwirowych osadów czwartorzędowego piętra wodonośnego o charakterystyce porowej. 
Według Mapy obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 

wymagających szczególnej ochrony, pod red. A.S. Kleczkowskiego, w skali 1:500 000, 
wydanej w 1990 r., pod prawie całym obszarem gminy z wyjątkiem południowo-zachodniej 
części  Jerzmanowic-Przeginie zalega szczelinowo-krasowy GZWP nr 326 Zbiornik 
Częstochowa (E). Warstwy wodonośne tworzą spękane i skrasowiałe wapienie skaliste, 
pyłowych, a miejscami margliste wapienie górnej jury. Zasilany jest głównie przez infiltrację 
wód deszczowych z powierzchni. Wodonośność poziomu górnojurajskiego uzależniona jest 
od stopnia spękania, zeszczelinowienia i skrasowienia skał. GZWP nr 326 został 
zaklasyfikowany do zbiorników silnie zagrożonych, wymagających szczególnej ochrony ze 
względu na brak warstwy izolującej przed dopływem zanieczyszczeń z powierzchni. 

Obszar planu znajduje się w granicach tego zbiornika. 
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych na obszarze opracowania 

występuje JCWPd nr 131. Poniżej zaprezentowano parametry hydrogeologiczne jednostek 
(na podstawie „Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”, 
PSH, 2012). 
Nr JCWPd: 131 - Powierzchnia: 834,5 km2, Region wodny: Górnej Wisły, Region 
hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XI-nidziański, XII- śląsko-
krakowski, XIII-przedkarpacki 
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Rysunek 1 Zasięg JCWPd 131. 

Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 
atmosferycznych. Efektywność infiltracji zależy od wielkości opadów i przepuszczalności 
skał odsłaniających się na powierzchni terenu. Średnia wartość wynosi koło 260-280 
m3/d*km2. Granice są hydrodynamiczne i biegną po działach wód podziemnych, które  
z pewnym przybliżeniem pokrywają się z działami wód powierzchniowych, a wschodni 
odcinek granicy południowej stanowi rzeka Wisła.  
 
Funkcję drenażu pełnią również liczne ujęcia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane). 
W części zachodniej kierunki krążenia wód podziemnych są bardzo skomplikowane ze 
względu na zróżnicowaną przepuszczalność warstw wodonośnych i występowanie pomiędzy 
nimi utworów półprzepuszczalnych. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów 
wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza naturalne 
kierunki krążenia wód podziemnych tylko lokalnie i na niewielkich obszarach 
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Rysunek 2 Schemat przepływu na obszarze JCWPd 131. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych również ustalone zostały 
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1911). Dla wód podziemnych ustalono następujące cele środowiskowe: 
� zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 
� zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 
� zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
� wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 
• człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących  
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie 
utrzymanie tego stanu. 

 
Obszar gminy jak i sołectwa Jerzmanowice jest położny w zasięgu JCWPd 131. 

 

Gleby 

Gleby jakie się wytworzyły na terenie Jerzmanowice-Przeginia to przede wszystkim 
gleby brunatne wyługowane, kwaśne i właściwe bielicowe i pseudobielicowe oraz rędziny. 
Gleby żyzne -brunatne zajmują ok 4600 ha gminy. Gleby bielicowe stanowią ok 480 ha 
powierzchni gminy, natomiast rędziny tylko ok. 200 ha  Gleby te w zdecydowanej większości 
wytworzyły się na podłożu utworów lessowych oraz lessowatych lekkich i średnich  
 
 W gminie Jerzmanowice - Przeginia w glebach ornych przeważają gleby klas III i IV, 
a w użytkach zielonych klasy IV, V i VI. Na terenie gminy największą powierzchnią zajmują 
kompleksy pszenne dobre i wadliwe oraz żytnie słabe. Najbardziej przydatne do upraw gleby 
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położone są w kompleksie 4 – żytnim bardzo dobrym, który leży w Racławicach  
i Czubrowicach przy zachodniej granicy gminy, 
  

Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Szata roślinna 

Obszar gminy jest wyjątkowy pod względem różnorodności przyrodniczej ze względu 
na położenie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Część gminy położona jest na obszarze 
Ojcowskiego Parku Narodowego, dzięki czemu flora i fauna jest zdecydowanie bardziej 
bogata i różnorodna.  
 W krajobrazie gminy dominują zbiorowiska nieleśne. Szczególnie charakterystyczne 
są murawy kserotermiczne i rośliny ciepłolubne. W tej grupie występuje około 300 gatunków 
roślin naczyniowych m.in.: ostnica Jana (Stipa Joannis), kostrzewa bruzdkowana (Festuca 
sulcata), Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe zajmują na obszarze Gminy Jerzmanowice-
Przeginia 
powierzchnię ok. 230 ha. Zbiorowiska te obejmują: łąki świeże, żyzne pastwiska, ciepłolubne 
ugory i ubogie pastwiska.  
Charakterystyczną roślinnością na terenie gminą wykształtowane w związku z budową 
geologiczną są zbiorowiska naskalne i kserotermiczne, możemy tutaj wymienić: 
a) zbiorowiska porostów naskalnych (Xseroverrucarietalia); 
b) zbiorowiska mszaków na zacienionych skałach (Ctenidietalia); 
c) zbiorowiska paproci szczelinowych (Asplenietum ruta murrarie – trichomanis); 
d) zbiorowiska piargowe (Phegoptedietum Robertianae) 
e) murawy naskalne z kostrzewą bladą (Festucetum pallentis); 
f) murawy kserotermiczne 
 
 Największe powierzchniowo zbiorowiska zajmują uprawiane grunty rolne, czyli 
agrocenozy. (powierzchnia gruntów rolnych na terenie gminy wynosi ok. 5400 ha). 
Biocenozy uprawne to specyficzny typ biocenozy wytworzony na terenach użytkowanych 
rolniczo (pola, łąki, sady), charakteryzujący się z reguły znacznym uproszczeniem pod 
względem składu gatunkowego w porównaniu z biocenozą naturalną oraz osłabionymi 
możliwościami samoregulacji. Skład gatunkowy agrocenoz pól ornych uzależniony jest m. in. 
od rodzaju uprawianych roślin i stosowanego płodozmianu. 
 

Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe zajmują w obszarze gminy ok. 230 ha (odpowiednio 32 ha 
i 198 ha). Zbiorowiska te obejmują: 
a) łąki świeże (rajgrasowe) (Arrhenatheretum medioeuropaenum); 

b) żyzne pastwiska (Lolio Conosuretum); 

c) ciepłolubne ugory i ubogie pastwiska (zbiorowisko z Agrosis vulgaris); 

 
 Lasy w obszarze gminy zaliczane są do pięta pogórza (do wysokości 550 m n.p.m.). 
Zajmują powierzchnię ok. 609 ha. Zbiorowiska leśne, zarówno te niewielkie położone  
w terenach rolnych jak i te większe np. lasy rezerwatu Szklarki, czy też lasu Poręba przy 
granicy z gminą Olkusz, mają charakter wyspowy. Wśród zbiorowisk leśnych oraz 
zadrzewień w terenach rolnych, wyróżniamy: 
a) bór świeży; 
b) zespół buczyny karpackiej; 
c) zespół jaworzyny górskiej; 
d) grąd subkontynentalny (Tilio Carpinetum); 
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e) łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; 
f) ciepłe zarośla leszczynowe; 
g) ciepłolubne zarośla tarninowe (Pruno Crataegetum); 

 
 

Fauna 

Fauna na obszarze gminy jest dość zróżnicowana. Najcenniejsze zbiorowiska 
gatunków zwiąrząt występuja na terenie Ojcowskiego Parku narodowego i jego otulinie. Na 
całym obszarze parku wykazane zostało istnienie ok. 6 tys. gatunków zwierząt. Wymienić 
tutaj można: 

Bezkręgowce  
 -  ślimaki; 
 - chrząszcze; 
 - owady bezskrzydłe  (skoczogonki, pierwogonki i widłogonki); 
ssaki parzystokopytne 
 - sarny; 
 - dziki; 
ssaki drapieżne 
 -lisy; 
 -kuny leśne; 
 - borsuki; 
 - tchórze; 
 - gronostaje popielica; 
120 gatunków ptaków (w tym 94 gatunki lęgowe) m.in: 
 -jastrzębie; 
 -krogulce; 
 - myszołowy; 
 - puszczyki; 
 - sowy uszate;  
 - bociany czarne; 
 - gołębie: grzywacz i turkawka; 
 - dzięcioły: czarny, zielony, zielonosiwy; 
 - ptaki śpiewające: sikory, zięby, wilgi, i rudziki ; 
pluszcz, pliszka górska  
płazy: 

  - traszka zwyczajna i grzebieniasta;  
  - ropucha zwyczajna; 
  - kumak nizinny; 
 gady: 
  - Zaskrońce; 
  - padalce zwyczajne; 
  - jaszczurki; 
  - żmije; 
  - gniewosze; 

Na terenach położonych w Otulinie Parku występują obszary lęgowe: 
  - bażanty; 
 - kuropatwy; 
 - z ptaków objętych ochroną występuje ortolan, gąsiorek i błotniak stawowy; 
 - sarny i dziki; 
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 - lisy; 
 - zające. 
W obszarze Parku oraz Dolinek Jurajskich żyją nietoperze, podlegające ścisłej 

ochronie prawnej.  

Chronione elementy środowiska 

 Gmina położona jest na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego. Na terenie gminy występuje Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie i jego 
otulina (ok. 57% powierzchni gminy - 3871,8 ha). Część gminy położona jest w otulinie,  
a część (300,1 ha) bezpośrednio na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Na terenie 
gminy znajduje się również jeden rezerwat przyrody -Dolina Szklarki (pow. 47,29 ha). Na 
terenie gminy znajdują się dwa obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 (Dolina 
Prądnika PLH120004 oraz Dolinki Jurajskie PLH120005). Obszar gminy Jerzmanowice- 
Przeginia położony jest również w międzynarodowym obszarze węzłowym 30M (Obszar Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej), sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. 

 
Rysunek 3 Obszary chronione na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia 

źródło: opracowanie własne 
 
 
Ojcowski Park Narodowy 
 
Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku. Położony jest na obszarze 4 gmin  
w tym Jerzmanowice-Przeginia, zajmuje powierzchnię 21,46 km². W gminie Jerzmanowice -
Przeginia zajmuje południową część obszaru Sąspów. Leży w południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje środkową część Doliny Prądnika oraz część Doliny 
Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Należy do najmniejszych 
z polskich parków narodowych. Na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia park zajmuje 
obszar 300,10 ha - 13,99%. Pomimo znacznych przeobrażeń antropogenicznych przyroda 
zachowała tu dużą różnorodność. Głównym potokiem jest Prądnik, nie posiadający stałych 
dopływów, uchodzący bezpośrednio do Wisły. Wapienne podłoże terenu sprzyja 
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powstawaniu jaskiń. Dotychczas opisano ich na terenie parku ponad 400. Powstały głównie  
w wyniku krasowego działania wód. Najdłuższe z nich to: Jaskinia Łokietka, Ciemna, 
Zbójecka, Okopy Wielka Dolna, Sąspowska, Krakowska, Biała i Koziarnia. Na bogactwo 
flory składa się ok. 950 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów  
i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i ok. 200 rodzajów porostów. Występują tu 84 gatunki 
roślin prawnie chronionych. Liczbę występujących tu gatunków zwierząt szacuje się na 11 
tys. Charakterystyczną dla OPN grupą zwierząt i będącą jego symbolem są zamieszkujące 
jaskinie nietoperze – występuje ich tutaj 17 gatunków, najczęstszymi są nocek duży  
i podkowiec mały. Na terenie parku występuje ponad 50 źródeł krasowych, zwanych 
wywierzyskami. Na północnym-wschodzie gminy występuje również otulina Parku 
Narodowego. 

Wśród fauny można tutaj spotkać między innymi wiele gatunków nietoperzy - nocek 
Bechsteina i nocek orzęsiony, nocek duży i łydkowłosy, a także podkowiec duży i mały. 
Znajdują się tutaj również liczne gatunki ptaków jak: bocian czarny, puszczyk, sowa uszata 
czy dzięcioły (zielony i zielonosiwy). Z płazów występują: traszka zwyczajna i grzebieniasta, 
kumak nizinny i ropucha szara. Wśród gadów są to: zaskroniec zwyczajny, jaszczurka 
zwinka, padalec zwyczajny czy żmija zygzakowata. Należy jeszcze wymieć tutaj, 
występujące w wodach Sąspówki pstrągi potokowe oraz tęczowe. 
 
 
Na terenie planu nie występuje Ojcowski Park Narodowy, jednak sołectwo Jerzmanowice 

graniczy od strony północno-wschodniej z otulina Ojcowskiego Parku Narodowego, a od 

wschodniej z  samym Parkiem na niewielkim obszarze.  

 
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 
 
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie został utworzony w 1981 r.. Zajmuje obszar Wyżyny 
Olkuskiej i ciągnie się aż do Rowu Krzeszowickiego. Zajmuje południową i centralną część 
gminy Jerzmanowice-Przeginia. Jest jednym z najbardziej zróżnicowanych ze względu na 
rzeźbę terenu spośród jurajskich parków krajobrazowych, zajmuje powierzchnię 20 686,1 ha. 
W części północnej Parku występują samotne ostańce skalne oraz pojedyncze formy krasowe, 
część południowa porozcinana jest dużą liczbą potoków płynących głębokimi dolinami 
pełnymi skałek zboczowych. Większość obszaru porastają lasy dębowo-sosnowe z domieszką 
buka i jodły, natomiast na wyniesieniach wapiennych wykształciły się murawy naskalne. Dla 
ochrony niezwykłych walorów przyrodniczo - krajobrazowych w Parku utworzone zostało 5 
rezerwatów przyrody, jeden leśny Dolina Racławki, i cztery krajobrazowe Dolina Szklarki, 
który znajduje się na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz poza granica gminy: Dolina 
Eliaszówki, Dolina Kluczwody, Wąwóz Bolechowicki.  Na terenie gminy znajduje się 
również otulina Parku.  
 

Sołectwo Jerzmanowice znajduje się prawie w całości na terenie Parku Krajobrazowego 

Dolinki Krakowskie, jedynie mały obszar w północnej części leży w otulinie Parku 

Krajobrazowego.  
 

Rezerwat Doliny Szklarki  
 
Rezerwat Doliny Szklarki został utworzony w 1989 r. w celu ochrony fitocenotycznych 
zbiorowisk leśnych lasu wyżynnego. Zajmuje powierzchnie 46,69 ha. Celem ochrony 
rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych 
zróżnicowania biocenoz (buczyna karpacka, ciepłolubna buczyna naskalna, kwaśna buczyna, 
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grąd, murawy i zarośla kserotermiczne). Strome zbocza w górnej części urozmaicają trudno 
dostępne grupy skał z kilkoma jaskiniami. Po wschodniej stronie rosną lasy chronione wraz  
z zaroślami i murawami kserotermicznymi. 
 
W południowej części sołectwa znajduje się rezerwat Doliny Szklarki, w pobliżu potok 

Szklarki.  
 
Obszar Natura 2000 - Dolina Prądnika PLH120004 
 

Obszar siedlisk przyrodniczych znajduje się częściowo w granicach gminy, obejmuje głębokie doliny 

Prądnika i Sąspówki wraz z falistą wierzchowiną usianą rozproszonymi ostańcami, będącymi 

typowymi elementami krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (natura2000.gdos.gov.pl). 

Charakterystyczne dla tego terenu zjawiska krasowe są przyczyną występowania licznych jaskiń, 

szczelin i form skalnych - baszt, bram, ambon itp. Szata roślinna tworzy skomplikowany układ 

przestrzenny, odzwierciedlający zróżnicowanie warunków siedliskowych. Większą część ostoi 

pokrywają lasy grądowe, buczyny i na mniejszych powierzchniach, bory mieszane. Na stromych 

zboczach i skałach występują ciepłolubne zarośla, murawy kserotermiczne i wapieniolubne 

zbiorowiska naskalne. W dnach dolin zachowały się fragmenty mezofilnych łąk i pastwisk oraz 

roślinność nadpotokowa. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Występuje tu wiele 

rzadkich i zagrożonych oraz podlegających prawnej ochronie gatunków roślin naczyniowych  

i zwierząt. 

Stanowią go liczne wapiennie ostańce, wśród których znajdziemy około 300 jaskiń i 
licznych szczelin krasowych. Zatem jest to bardzo ważne siedlisko nietoperzy: mopka, nocka 
Bechsteina, nocka dużego, nocka łydkowłosego, nocka orzęsionego oraz podkowca dużego i 
małego. Natomiast zwłaszcza poza granicą gminy w dolinie rzeki Prądnik, znaleźć można 
bobra europejskiego czy traszkę grzebieniastą. 
Odnośnie flory, to zwłaszcza zbocza porośnięte są zbiorowiskami kserotermicznymi oraz 
wapieniolubną roślinnością naskalną. Na terenie gminy są to zwłaszcza: grądy 
środkowoeuropejskie i subkontynentalne (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz 
ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion). 
 
 
Obszar sołectwa Jerzmanowice graniczy, na niewielkim terenie, od wschodu z Obszarem Natura 2000 

- Dolina Prądnika, jednak na samym terenie sołectwa nie występuje.  

 
Obszar Natura 2000 - Dolinki Jurajskie PLH120005 
 

Obszar siedlisk przyrodniczych znajduje się częściowo w granicach gminy, Obszar położony jest na 

terenie dużego regionu geologicznego Monokliny śląsko-Krakowskiej. Największe znaczenie w 

budowie geologicznej monokliny mają wapienie wieku jurajskiego, będące najbardziej 

charakterystycznymi skałami na tym terenie, decydującymi o jej niepowtarzalnym charakterze. Na 

teren ostoi składa się 11 enklaw, dobrze zachowanych pod względem przyrodniczym. Obejmują one 

obszar wyżynny, zbudowany z wapieni górnojurajskich, pokrytych warstwą lessu z wciętymi 

dolinami potoków, o charakterze skalistych jarów krasowych. Ich ujścia są zwykle zwężone  
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i zamknięte skalnymi bramami, zaś zbocza urozmaicone różnorodnymi formami skalnymi, jak 

pojedyncze maczugi, bastiony lub masywy. Występują w nich liczne jaskinie z bogatą szatą 
naciekową. Wierzchowina pokryta jest głównie polami uprawnymi oraz niewielkimi kompleksami 

lasów grądowych i bukowych, które porastają też zbocza dolin. Dolne partie zboczy dolin pokryte są 
murawami kserotermicznymi i ciepłolubnymi zaroślami. Jest to obszar o wysokiej bioróżnorodności. 

Zatem wśród ważnych typów siedlisk przyrodniczych znajdziemy tutaj murawy 
kserotermiczne Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-
Festucion pallentis, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris), wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis,  kwaśne 
buczyny (Luzulo-Fagenion),  żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-
Fagenion), ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), grądy 
środkowoeuropejskie i subkontynentalne (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Wśród fauny 
ważne są tutaj siedliska bociana czarnego, dzieciąła czarnego i zielonosiwego, kilka gatunków 
nietoperzy: nocek Bechsteina i nocek orzęsiony, nocek duży i łydkowłosy, a także podkowiec 
duży i mały. Z płazów natomiast traszka grzebieniasta i kumak nizinny. 
 
 
Na obszarze sołectwa Jerzmanowice znajdują się obszary Natura 2000 - Dolinki Jurajskie 

PLH120005. Część obszaru Natura 2000 znajduje się na południu sołectwa, częściowo pokrywając się 
z  rezerwatem Doliny Szklarki, a także część znajduje się po wschodniej stronie sołectwa. 

 

Pomniki Przyrody nieożywionej i ożywionej  
 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 38 pomników przyrody. Są to głównie pomniki przyrody 

nieożywionej (skałki i grupy skałek). Odznaczają się one szczególną wartością kulturową, naukową, 

historyczno-pamiątkową i przede wszystkim krajobrazową. 
 
Na obszarze sołectwa Jerzmanowice występują 33 pomniki Przyrody są to przeważnie skałki lub grupy 

skałek.  

 

Korytarze ekologiczne 

 

Na obszarze gminy sieć rzeczna - potoki Racławka z Czubrówka i Szklarka przez Rudawę oraz 
Sąspówka przez Prądnik stanowią bardzo ważną w skali regionu jak i kraju sieć korytarzy 
ekologicznych. Ponadto Tereny południowej części Łaz i wschodnich Szklar położone są w obszarze 
Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Korytarz ten rozciąga 
się od lasów Olkulskich na zachodzie, przez tereny otwarte w północnej części Sułoszowej do lasów 
położonych w północnej części Ojcowskiego Parku Narodowego oraz od lasów olkulskich poprzez 
lasy południowej części Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie do lasów położonych  
w południowej części Ojcowskiego Parku Narodowego.  
 
Cały obszar gminy Jerzmanowice-Przeginia położony jest w międzynarodowym obszarze węzłowym 

30M. Jest to obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Charakteryzuje się najlepszym zachowaniem 

pod względem przyrodniczym. 
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2. Stan środowiska 

Powietrze atmosferyczne 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1031) 
przedstawiono w tabeli poniżej (tab. 2). 

Tab. 2. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Margines tolerancji 
[%] 

---------- 
[µg/m3] 

Nazwa substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 

powietrzu 
[µg/m3] 2010 2011 2012 2013 2014 

Benzen 
rok 
kalendarzowy 

5c) - - - - - 

jedna godzina 200c) - - - - - 
Dwutlenek azotu rok 

kalendarzowy 
40c) - - - - - 

Tlenki azotud) 
rok 
kalendarzowy 

30e) - - - - - 

jedna godzina 350c) - - - - - 
24 godziny 125c) - - - - - 

Dwutlenek siarki 
rok 
kalendarzowy i 
pora zimowa 
(okres od 01 X 
do 31 III) 

20e) - - - - - 

Ołówf) 
rok 
kalendarzowy 

0,5c) - - - - - 

25c), j) 4 3 2 1 1 Pył zawieszony 
PM 2,5g) 

rok 
kalendarzowy 20c), k) - - - - - 
24 godziny 50c) - - - - - 

Pył zawieszony 
PM 10h) rok 

kalendarzowy 
40c) - - - - - 

Tlenek węgla osiem godzin i) 10.000c), i) - - - - - 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na 
dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i jego związków w pyle 
zawieszonym PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową  
z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm 
(PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; i) Maksymalna średnia 
ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. 
Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem 
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim 
okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET; 
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I); k) Poziom 
dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wydał w 2017 roku Raport - 
„Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 roku". Województwo 
zostało podzielone na strefy, Jerzmanowic-Przeginia znalazło się w strefie małopolskiej. Na 

terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia nie ma aktualnie stacji monitoringowych jakości powietrza. 
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Najbliższa stacja pomiarowa przy uwzględnieniu najczęściej wiejących wiatrów znajduje się  
w Olkuszu. 
  Ze względu na ochronę zdrowia, zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki (SO2), 
dwutlenkiem azotu (NO2), benzenem (C6H6), arsenem (As), niklem (Ni), ozonem (O3 – 
poziom celu długoterminowego i dopuszczalnej częstości przekraczania) oraz tlenkiem węgla 
(CO) strefa małopolski usytuowana została w klasie A, dla której stężenia zanieczyszczenia 
na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów 
docelowych lub poziomów celów długoterminowych. Natomiast zanieczyszczenie 
benzo(a)pirenem w pyle PM10 oraz pyłem zawieszonym (PM10 i PM2,5) sytuowało tą strefę 
w klasie C, dla której stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie 
jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów 
długoterminowych. 

Tab. 3. Wynik klasyfikacji stref dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie rocznej 
dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia (Ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim w 2016 roku, W IOŚ, Kraków, 2016). 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru 
całej strefy Strefa 

As BaP  C6H6 CO  Cd NO2 Ni O3 PM10 PM2,5 Pb SO2 

Strefa 
małopolski 

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

Negatywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mają lokalne kotłownie 
pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające 
węgiel w celach grzewczych lub technologicznych. Brak urządzeń oczyszczania bądź 
odpylania gazów spalinowych powoduję, iż całość wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do 
powietrza atmosferycznego. Niska sprawność i efektywność technologii spalania są 
poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń. Co więcej, głównym paliwem w sektorze 
gospodarki komunalnej jest węgiel, często zawierający znaczne ilości siarki. 

Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać 
przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania 
obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla 
gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, 
doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację 
kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni 
dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych (energię wiatru, promieniowania słonecznego, energia geotermalna, 
biogaz).  

Klimat akustyczny 

Wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdują się  
w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego, 
które jest działaniem długookresowym zasadnym jest wykorzystywanie wskaźników 
długookresowych LDWN i LN, które odnoszą się do wszystkich dób w ciągu roku. Z kolei 
wskaźniki dobowe LAeqD i LAeqN wskazują hałas „chwilowy” odnotowany w danym miejscu  
w obrębie jednej konkretnej doby i są skutecznie stosowane w celach kontrolnych.  
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Tab. 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 
przed hałasem. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 
dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

Rodzaj terenu 

dobom w 
roku 

porom nocy dobom w roku porom nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki społecznej 
Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny mieszkaniowo – usługowe 
Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tyś 
mieszkańców  

70 65 55 45 

Tab. 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia pomiarów kontrolnych w odniesieniu do jednej 
doby. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 
dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

Rodzaj terenu LAeqD 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeqN 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeqD 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następujących 

LAeqN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

61 56 50 40 
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Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny mieszkaniowo – usługowe 
Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tyś 
mieszkańców  

68 60 55 45 

Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). 
Hałas komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez 
PZH). Dla niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet 
dużej uciążliwości. 

Tab. 6. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego  

Uciążliwość Laeq [dB] 
mała < 52 
średnia 52...62 

duża 63......70 
bardzo duża > 70 

 
 Głównym źródłem uciążliwości związanych z hałasem na terenie gminy 
Jerzmanowice Przeginia jest droga krajowa DK94 oraz powiatowe. Ze względu na 
prowadzoną działalność gospodarczą obszar planu również stanowi źródło hałasu  
o charakterze komunikacyjnym i przemysłowym. Rozwój gospodarczy związany jest  
z powstawaniem nowych zakładów przemysłowych oraz z rozwojem transportu. Obecnie 

narażone na hałas są nie tylko budynki mieszkalne, szkoły i inne obiekty położone w pobliżu arterii 

komunikacyjnych bądź zakładów przemysłowych, lecz również tereny wypoczynkowo–rekreacyjne, 

a nawet tereny leśne. 

W latach 2013 - 2016 WIOŚ w Krakowie wykonywał pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie 

województwa małopolskiego. Głównym założeniem wykonanych pomiarów było określenie 

warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji  

o uciążliwości akustycznej analizowanych miejsc. Na terenie gminy WIOŚ nie wykonywał pomiarów 
hałasu.  

 Ponadto Gmina leży w zasięgu tras przelotowych samolotów startujących z lotniska  

w Balicach i lotniska w Pyrzowicach. Oszacowanie uciążliwości akustycznej powodowanej 

przelotami i startami samolotów wymaga prowadzenia ciągłego monitorowania środowiska w strefie 
przylotniskowej. Od pewnego czasu monitoring taki uruchomiono w ramach prac modernizacyjnych 
lotniska w Balicach. 
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Jakość wód powierzchniowych 

W celu określenia jakości wód powierzchniowych na terenie województwa 
małopolskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi monitoring jakości wód powierzchniowych.  

Na terenie gminy nie występuje żaden punkt kontrolny monitoringu jakości wód 
powierzchniowych na ciekach. Najbliższym reprezentatywnym punktem pomiarowo-
kontrolnym poza granicami gminy jest Prądnik do Garliczki oraz Rudawa od Racławki do 
ujścia.  

Tab. 7. Ocena stanu ekologicznego i chemicznego JCWP na terenie powiatu krakowskiego - ocena za 

rok (WIOŚ, Kraków 2016) 

Lp Nazwa punktu 
monitoringu/kod 
punktu/kod jcwp 

Klasa 
elementów 
biologicznych 
 
 

Klasa 
elementów 
hydromorfologicznych 

Klasa 
elementów 
fizykochemicznych 

Stan - 
potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
jcwp 

1 Prądnik 
do Garliczki 
PLRW20007213
742 

III II PSD Słaby n.o. Zły 

2 Rudawa od 
Racławki 
do 

ujścia do Wisły 
PLRW20009213
699 

IV II II Słaby Dobry Zły 

 
Zgodnie z oceną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie stan 

wód powierzchniowych płynących przez teren powiatu krakowskiego jest zły, tym samym 
możemy stwierdzić iż stan wód na terenie gminy jest zły.  

 

Jakość wód podziemnych 

 

 Praktycznie cały teren gminy położona jest na obszarze jurajskiego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP 326 Częstochowa E. Wody jurajskie odpowiadają jakością normom 

dla wód pitnych, z zasobów tych wód zasilane są wszystkie wodociągi w Gminie 

Jerzmanowice-Przeginia. Ze względu na otwarty charakter GZWP 326 (bezpośrednie 

zasilanie opadami atmosferycznymi i krótki czas migracji) duże zagrożenie dla czystości tych 

wód stanowią zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery, z wód powierzchniowych oraz 

migracja wraz z wodami opadowymi związków chemicznych stosowanych w rolnictwie. 
 

 Na terenie województwa małopolskiego wydzielono 22 jednolite części wód podziemnych,  

z których wszystkie przeznaczone są do poboru wód dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Na obszarze gminy Jerzmanowice-Przeginia, brak jest punktów 

obserwacyjno-badawczych, funkcjonujących w ramach systemu Państwowego Monitoringu 
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Środowiska. Obszar gminy obejmuje JCWPd 150 oraz niewielki fragment JCWPd 136. 

Zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska na obszarze Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

brak punktów pomiarowych monitoringu jakości wód podziemnych w obszarze JCWPd 150  
i JCWPd 136. Według pomiarów przeprowadzonych w ramach monitoringu wód 

podziemnych wykonywanych przez Państwowy Instytut Geologiczny w ubiegłych latach, 

zbiornik GZWP nr 326 posiada wody II i III klasy bez przekroczeń wskaźników 
klasyfikacyjnych i norm jakościowych (Monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych, 
GIOŚ). 
 
 Większość mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaopatrywana jest poprzez 
wodociągi w wodę z ujęć zbiorczych ujmowaną przez studnie głębinowe, a jedynie znikoma 
część ze studni kopanych. Wodę dla mieszkańców gminy dostarcza Zakład Wodociągi 
Gminne (ZWG) w Jerzmanowicach. Według danych z ZWG, wody czerpane ze studni nie 
wymagają uzdatniania, za wyjątkiem prostego chlorowania wód z niektórych ujęć. Aktualnie 
woda pobierana jest z 9 ujęć. 
 
 Za odbiór ścieków od mieszkańców gminy korzystających z kanalizacji zbiorczej 
odpowiedzialny jest Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach. Na terenach, na których 
budowa kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna wykonywane są małe, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, obsługujące pojedyncze domy 
jednorodzinne. 

Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne 

Istotnym elementem uwarunkowań środowiskowych są również gazociągi 
wysokoprężne i stacje redukcyjne gazu, a także linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 
w tym linie najwyższych napięć. Na obszarze planu nie ma linii wysokiego napięcia.  
 W obszarze gminy zlokalizowane są linie średniego napięcia, napowietrzne 20 kV 
(zasilająca rozdzielnię), 15KV oraz zasilające odbiorców poprzez stacje transformatorowe, w 
energię elektryczną. Linie prowadzone są od napowietrznej rozdzielni w Gotkowicach 
(zasilanej z sieci 20 kV Będzin – Gołkowice) i rozchodzą się promieniście w kierunku 
poszczególnych wsi: Sąspowa, Łaz, dalej Szklar, Jerzmanowic i w kierunku Przegini przez 
Gotkowice do Czubrowic i Racławic, dalej do Paczółtowic w gminie sąsiedniej. Od linii 
prowadzone są podejścia do stacji transformatorowych zlokalizowanych w zabudowie. Linie 
przesyłowe prowadzone są z zachowaniem pewnego dystansu od zabudowy, krzyżując się  
z terenami zabudowy w Gotkowicach, Sąspowie, Jerzmanowicach i Szklarach 

 
Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla 

pól stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 
MHz zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.). 

Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego 
mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. 
Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej 
pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m 
i składowej magnetycznej 60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, że granica 
strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na 
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stały pobyt ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m npt. lub 
1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie 
o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne pomiary. 

Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na 
emitowanie pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym 110 kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia 
komórkowa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana 
izotropowo jest równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 
30 GHz. 

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje 
bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był 
przedmiotem pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. Wyniki 
tych badań wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji bazowych jest 
bardzo niewielka i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m2. 

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają 
problemu z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko. 

Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji 
bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieżach. 

Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 – 

0,5 mW/m2 (0.0001 – 0.0005 W/m2), a więc 200 – 1000 razy mniej niż dopuszczalna 
w Polsce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji 
bazowych na dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie przekraczało 1 mW/m2 
(0.001 W/m2). 

Tab. 8. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii 
komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

 

3. Uwarunkowania ekofizjograficzne 

W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz ograniczenia 
lub eliminacji niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się uwzględnienie następujących 
ograniczeń i uwarunkowań wynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
terenów opracowania oraz obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych: 

a) zachowanie naturalnego, istniejącego ukształtowania terenu i formy rzeźby, przy 
lokalizacji obiektów, 
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b) ochrona zasobów przyrodniczych, w tym terenów występowania zbiorowisk muraw 
kserotermicznych, siedlisk roślin objętych ochroną gatunkową, które powinny 
zostać wyłączone z zabudowy, 

c) zachowanie ekspozycji terenów z ciągów i punków widokowych oraz ciągów 
komunikacyjnych, 

d) ukształtowanie ciągów przestrzeni publicznej zapewniających dostęp do terenów 
położonych w strefie przyrodniczo – krajobrazowej, 

e) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obszarze strefy 
przyrodniczo – krajobrazowej, zachowanie znacznych powierzchni czynnych 
biologicznie oraz ciągłości terenów przyrodniczych i możliwości migracji zwierząt 
(poprzez niską intensywność zabudowy oraz zakaz budowy ogrodzeń 
uniemożliwiających migrację zwierząt), 

f) eliminowanie uciążliwości zabudowy usługowej lokalizowanej w terenach zabudowy 
mieszkaniowej, poprzez dobór rodzaju usług, zwiększenie udziału zieleni w 
zagospodarowaniu działki, 

g) podłączenie obiektów do kanalizacji, 

h) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków oraz 
zapewnienie wysokiego standardu energetycznego budynku , 

i) lokowanie nowej zabudowy w odległości nie mniejszej niż 10 m od górnej skarpy 
koryta cieku, 

j) wprowadzenie zakazu lokalizacji nowej zabudowy w sąsiedztwie ostańców. 
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IV. ANALIZA USTALEŃ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

1. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Ustalenia zmiany planu ograniczają się do zmian w zakresie następujących zapisów: 
1) dopuszczenia scalenia gruntów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 85 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) wskazania odstępstwa od ustaleń dotyczących okapu oraz wiatrownic poza ścianę 
szczytową, a także dopuszczenie, przy wymianie dachu parametrów zgodnych z 
zapisami obowiązującego planu; 

3) dopuszczenie obiektów małej architektury; 

4) zmiany sposobu liczenia wysokości obiektów, bez zmiany parametrów. 
Wyeliminowano zapis o liczeniu od głównego wejścia do najwyższej kalenicy. 

2. Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

 
W uwarunkowaniach ekofizjograficznych zwraca się uwagę na zachowanie jak 

najlepszego stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu. 
Jednak z uwagi na niewielki zakres zmian wprowadzanych do obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru 
sołectwa Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych ocena wpływu na środowisko 
ogranicza się jedynie do oceny dopuszczenia scalania gruntów, odstępstw dotyczących 
dachów oraz dopuszczenia obiektów małej architektury. Zmiany dotyczące sytuowania 
wiatrownic i okapu poza ścianę szczytową oraz dopuszczenie zmiany nachylenia dachów dla 
istniejących budynków  nie będą w żaden sposób oddziaływały negatywnie na środowisko. 
Nie zmieni się też krajobraz obszarów zurbanizowanych, gdyż obecnie, dotychczasowe 
zapisy nie mają już pokrycia z bieżącym zagospodarowaniem. Znajdują się tutaj bowiem 
budynki z dachami wielospadowymi, czy ze względu na bliskie lokalizacje obiektów, 
ustalenia dotyczące okapów ingerowałyby w sąsiednie działki.  Dopuszczenie obiektów małej 
architektury, powinno ograniczyć powierzchnię biologicznie czynna, lecz zmiany te będą 
odbywały się na terenach zurbanizowanych, zatem nie prognozuje się znacznego 
negatywnego wpływu na środowisko, w tym środowisko wodno-gruntowe. 

Plan zmienia także sposób liczenia wysokości obiektów zapisanych w obowiązującej 
uchwale. Zmiana ta podyktowana jest faktem, że przy obecnym nakazie liczenia od głównego 
wejścia do najwyższej kalenicy, często rodzą się problemy wynikające, z niższej lokalizacji 
głównego wejścia, aniżeli poziom gruntu (teren pofałdowany). Z punktu widzenia ochrony 
środowiska zmiana ta nie będzie wywierała wpływu na poszczególne komponenty 
przyrodnicze, nie zmieniają się także parametry wysokościowe. 

. 
 

Oddziaływanie procesów scalania gruntu 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została 

przeprowadzona jedynie w części tekstowej, projekt nie zakłada wprowadzania nowych 
przeznaczeń. Ustalenia planu zakazują lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
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oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego oraz scalania gruntów 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U z 2016 r. poz. 71). Zgodnie z § 3, ust. 
1 pkt 85 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zalicza się scalanie gruntów: 

85) scalanie gruntów, w których obszar użytków rolnych jest większy niż: 
a) 10 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w 

otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej 

ustawy, 

b) 100 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 

 
Jako, że przedsięwzięcia w zakresie scalania gruntów mogą oddziaływać na 

środowisko, to z punktu widzenia ochrony środowiska, oddziaływanie to może prowadzić do 
likwidacji miedz i zadrzewień śródpolnych, czy przydrożnych. Poza tym oddziaływanie to 
może dotyczyć środowiska wodno-gruntowego, hałasu czy gospodarki odpadami, zwłaszcza 
w wyniku możliwych prac poscaleniowych, takich jak tyczenie nowych dróg, czy dojazdów 
do pól uprawnych. 

 W takich przypadkach oddziaływanie hałasu w trakcie wykonywania robót 
drogowych, będzie miało charakter znaczący, ale przemijający, krótkotrwały i zmienny. 
Emisja ta będzie ściśle związana z przesuwaniem się prac  budowlanych. Ze względu na 
rodzaj stosowanego sprzętu, etap prac ziemnych będzie okresem największej emisji hałasu. 
Natomiast obowiązujące wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wynikają z 
zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014 poz. 112). 

 Natomiast jeśli chodzi o środowisko wodno-gruntowe, zagrożenie stanowią 
wszelkiego rodzaju odcieki z maszyn budowlanych, które zależą jednak od dobrego 
wykonawstwa i konserwacji sprzętu, które mogą zabezpieczać środowisko zwłaszcza podczas 
prac przy stabilizacji nasypów i wymianie gruntów. Zatem prawidłowo prowadzone prace nie 
powinny mieć negatywnego wpływu na stan wód podziemnych, powierzchniowych czy 
powierzchni gruntu.  W przypadku gospodarki odpadami to wykonawca robót w świetle 
przepisów jest zobowiązany do odpowiedzialności za wytworzone odpady, do których w 
przypadku prac drogowych, będą należały pozostałości po działaniach ziemnych, odpady 
związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego czy te związane z funkcjonowaniem 
zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Zanieczyszczenie powietrza sprowadza się tylko do czasu trwania prac budowlanych i 
związane jest z emisją pyłów związanego z erozja wietrzą, a także emisją spalin z pojazdów 
budowlanych, jedynie w porze dziennej i okresowo.  

Zmiana planu nie wprowadza jednak nowego zagospodarowania w zakresie dróg czy 
dojazdów zatem nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na  środowisko, wynikających 
z prowadzonych prac budowlanych, jako następstw procesów scalenia gruntu. 

Ze względu na ukształtowanie rzeźby terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia, jej 
pagórkowatość, ważne jest umiejętne kształtowanie scalanych działek, aby ich kierunek był 
prowadzony wzdłuż warstwic i nie powodował spływu powierzchniowego wody, co mogłoby 
prowadzić do degradacji gleby. Zatem na etapie projektowania działek przez geodetę, ważne 
jest, aby ten aspekt brany był pod uwagę. 

Głównym oddziaływaniem na środowisko w związku z procesem scalania gruntów 
powinno być zatem  niebezpieczeństwo związane z zanikiem miedz, zadrzewień śródpolnych, 
czy remiz, co wpływać będzie w dalszej konsekwencji na zubożenie krajobrazu i 
zmniejszenie różnorodności biologicznej. Zmiana planu, w zakresie zasad ochrony 
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środowiska wprowadza jednak kluczowe zakazy, w tym aspekcie, wynikające z lokalizacji na 
terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, zgodnie z zapisami Uchwały Nr 
XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego  z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Projekt zmiany planu zakazuje: 
a) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego oraz scalania gruntów; 
b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 
c) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów; 
d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 
e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
f) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 
g) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową;" 
 
  
 Zapisy planu w pełni uwzględniają dyspozycje zawarte w Uchwale Nr XV/247/11 
Sejmiku Województwa Małopolskiego  z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, bowiem dopuszcza się proces scalania gruntów jedynie 
w sytuacji gdy sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe 
lub przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na przyrodę. Zatem, zapisy planu w sposób prawidłowy 
zabezpieczają środowisko przyrodnicze przed wieloma negatywnymi oddziaływaniami w 
zakresie procesów scalania gruntów i nie prognozuje się znaczącego negatywnego 
oddziaływania na komponenty środowiska przyrodniczego. Zabiegi scaleniowe i 
poscaleniowe, nie spowodują zmian dotychczasowego charakteru rolniczego i tym samym 
będą neutralne dla środowiska. Dodatkowo sam proces scalania gruntów stwarza możliwość  
powstania obszarów chronionych - użytków ekologicznych. 

3. Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym 
powiązaniu 

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Ustalenia projektu zmiany planu nie spowodują znaczących dodatkowych ograniczeń 
powierzchni biologicznie czynnych. Nie przewiduje się wpływu na występowanie gleb 
i charakter krajobrazu na tym obszarze. Natomiast sam proces scalania gruntów, ze względu 
na występujące na terenie Parku Krajobrazowego ograniczenia, w tym między innymi zakaz 
likwidacji miedz i zadrzewień śródpolnych, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na 
glebę i powierzchnię ziemi. Szerzej o procesie scalania,  opisane zostało w osobnym 
rozdziale. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu zmiany planu na 

przestrzeń produkcyjną gleb i powierzchnię ziemi na obszarze sołectwa Jerzmanowice. 
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Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Nie prognozuje się negatywnego oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko 
wodne. Ustalenia planu ograniczają potencjalne uciążliwości zabudowy na środowisko 
wodne wprowadzając docelowo zorganizowany system odprowadzania ścieków i wód 
opadowych. Poza tym zapisy planu nie tworzą nowych przeznaczeń, a jedynie dotyczą zmian 
parametrów w obszarze kształtowania dachów budynków istniejących. Także scalanie 
gruntów nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w tym aspekcie, plan 
nie tworzy nowych dróg, a dodatkowo odwołuje do ograniczeń i zakazów występujących na 
terenie Parku Krajobrazowego. 

Ustalenia planu nie zawierają zapisów, które w sposób znaczący oddziaływałyby na 
wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Zaopatrzenie w ciepło terenów zurbanizowanych może spowodować niewielki wzrost 
ilości emisji do atmosfery. Jednak zmiany wprowadzane do miejscowego planu odnoszą się 
jedynie do kształtowanie dachów budynków istniejących oraz scalania gruntów. 

Nie prognozuje się wpływu ustaleń planu na jakość powietrza . 

Wpływ na klimat akustyczny 

Obszar objęty zmianą planu znajduje się w strefie oddziaływania hałasu od istniejącej 
drogi. Ustalenia zmiany projektu planu nie wpływają na klimat akustyczny. 

Nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla sąsiadujących 

terenów mieszkaniowych.  

Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy oraz obszary chronione 

w tym Natura 2000 

Na obszarze Sołectwa Jerzmanowice występują obszary Natura 2000 - Dolinki 
Jurajskie, obszar Parku Krajobrazowego, rezerwat przyrody Dolina Szklarki.  

Zmiana planu dotycząca kształtowania dachów istniejących budynków nie będzie 
oddziaływać na  faunę i florę, a także obszary chronione. Proces scalania gruntów musi 
uwzględniać zasady funkcjonowania Parku Krajobrazowego zawarte w planach ich ochrony, 
a także musi być uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem przyrody. Szczegółowy wpływ 
procesu scalania został opisany w oddzielnym rozdziale. 

 
Nie prognozuje się bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczna ustaleń 

zmiany planu. Nie prognozuje się negatywnego wpływ na zachowanie siedlisk roślinnych. Nie 

prognozuje się znacznego negatywnego wpływu ustaleń zmiany planu na faunę. 

Wpływ na klimat lokalny 

Zmiana planu miejscowego dotyczy jedynie zapisów tekstowych i nie tworzy nowych 
przeznaczeń, i nie prognozuje się znacznego wpływu na modyfikację klimatu lokalnego, 
szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła.  

Nie prognozuje się znaczących zmian klimatu lokalnego. 

Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Ustalenia planu powinny w zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zapewniać ograniczenie skali zabudowy (ograniczenie wysokości zabudowy), 
charakteru zabudowy. Stwarzając możliwość harmonijnego zagospodarowania całego 
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obszaru i korzystnie wpływać na walory krajobrazowe. Zapisy planu nie odnoszą się jednak 
do zagospodarowania terenu, ponieważ nie tworzą nowych przeznaczeń. W zmianie 
miejscowego planu znalazł się z jedynie zapis dotyczący kształtowania zabudowy w postaci:  

• wskazania odstępstwa od ustaleń dotyczących okapu oraz wiatrownic poza 
ścianę szczytową, a także dopuszczenie, przy wymianie dachu parametrów 
zgodnych z zapisami obowiązującego planu; 

• zmiany sposobu liczenia wysokości obiektów, bez zmiany parametrów. 
Wyeliminowano zapis o liczeniu od głównego wejścia do najwyższej kalenicy. 

Planowane zmiany nie będą tworzyć dominant krajobrazowych zaburzających osie 
widokowe. Projekt zmiany planu przewiduje utrzymanie istniejącego krajobrazu 
kulturowego.  Nie zmieniają się parametry wysokościowe obiektów. Należy więc uznać, że w 
wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi umiarkowane przekształcenie krajobrazu i właściwie 
niezauważalne. 

Wpływ na zdrowie ludzi 

Zmiana planu nie będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie wprowadza 
nowych przeznaczeń. Projekt dopuszcza jedynie niewielkie zmiany w kształtowaniu dachów 
budynków istniejących, dopuszczenie obiektów małej architektury, czy scalania gruntów.   

 

4. Oddziaływanie na obszary chronione 

Ustalenie przedmiotowej zmiany projektu planu miejscowego zachowują tereny  
o największych walorach przyrodniczych. Na terenie opracowania jest to Park Krajobrazowy 
wraz z otuliną, Obszary Natura 2000 oraz rezerwat przyrody, a także pomniki przyrody. 

Projekt planu obejmuje jedynie niewielki zakres tekstowy. Nie tworzy nowych 
przeznaczeń terenów, nie ingerują w cenne siedliska flory czy fauny. Zachowane zostały 
wszystkie formy ochrony przyrody ustanowione na terenie sołectwa, a zapisy zmiany planu 
dodatkowo zwiększają ochronę przyrodniczą, poprzez odwołanie się w zapisach, do nakazów 
i zakazów znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, który 
obejmuje swoim zasięgiem niemal całą gminę, w tym Obszary Natury 2000 i rezerwat. 

Zapisy planu w większości stanowią prawne usankcjonowanie bieżącej sytuacji, jak 
odstępstwo od okapu i wiatrownic poza ścianę szczytową, czy dopuszczenie, przy wymianie 
dachu parametrów zgodnych z zapisami obowiązującego planu. Plan dopuszcza również 
obiekty małej architektury na terenach już zurbanizowanych, nie ingerując w środowisko 
rolnicze czy leśne. Nie zmieniają się także parametry wysokościowe obiektów, a jedynie 
eliminuje się konieczność mierzenia wysokości od głównego wejścia do kalenicy dachu.   
Plan nie będzie zaburzać zatem otwartych terenów krajobrazów jurajskich i nie wpłynie w 
znaczący sposób na walory estetyczno-widokowe. W przypadku potencjalnych zagrożeń 
wynikających z procesów scalania gruntów, wpływ na środowisko przyrodnicze został 
opisany w osobnym rozdziale. Należy zatem ocenić, że zapisy projektu planu nie będą 
wywoływać znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko, a sam projekt planu 
dodatkowo wprowadza, do tych już obowiązujących, nowe elementy chroniące cenne 
siedliska przyrodnicze na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

.  
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V. PROPOZYCE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH 
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
ORAZ ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

Ustalenia analizowanego planu miejscowego są wynikiem kompromisu pomiędzy 
wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego 
i ekonomicznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem 
odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują 
instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. 
Ustalenia planu nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych 
i zawierają rozwiązania korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań 
alternatywnych do proponowanych w ustaleniach zmiany planu uznając, że zaproponowane 
ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań 
i kierunków rozwoju gminy. 
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VI. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTU ZMIANY PLANU 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić 
do: 
1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 
2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  
- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 
określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy 
środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, 
powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 
o uchwaloną zmianę planu, analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska 
powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

Ad.2) W zakresie realizacji ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy zainwestowania 
obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby 
oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna 
być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 

ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy 

ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków 

w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii 

gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, 

a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, 

o których mowa w art. 27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada 

gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego 

z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” 
Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektu: 

- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 
gromadzenie materiałów z nimi związanych, 

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem, 
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- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 
- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej, 

rozwoju budownictwa, wzrostu lesistości), 
- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. 
- W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są 

jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa 
powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony środowiska Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające 
ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art. 
10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania 
monitoringu raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska 
powinny być przekazywane do gminy. 

Biorąc pod uwagę charakter analizowanego obszaru mpzp, który jest już w części 
zagospodarowany, przeprowadzanie monitoringu jego wpływu na środowisko częściej niż  
w ustawowym terminie jest konieczne. 

W celu oceny wpływu zagospodarowania na środowisko i człowieka można 
zastosować wskaźniki monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami 
dotyczącymi jakości poszczególnych komponentów środowiska można wykorzystać 
następujące parametry: 

- jakość powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej 
w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna); 

- jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa - gospodarstwa podłączone do kanalizacji, 
gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości (szamb); 

- gospodarka odpadami - ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 
1 mieszkańca; 

- ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu - obszar gminy objęty ochrona 
przyrody lub krajobrazu; 

- klimat akustyczny - uciążliwość akustyczna dróg (na podstawie pomiarów 
zarządców); 
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VII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA 
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM 
I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projekt zmiany miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa małopolskiego oraz z ustaleniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice-Przeginia 

oraz z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, określonymi w opracowaniu 
ekofizjograficznym dla planu. Projekt planu powiązany jest również z wieloma programami 
służącymi realizacji inwestycji celu publicznego oraz odpowiednio uwzględnia zadania 
formułowane w opracowaniach sporządzanych na różnych stopniach administracji rządowej 
lokalnej czy ponadlokalnej. Poprzez to wypełnia określone w ponadlokalnych planach 
i programach kierunki rozwoju na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 
W projekcie zmiany planu uwzględniono również inne dokumenty związane z rozwojem 
przestrzennym (prawomocne obowiązujące decyzje administracyjne), czy inne odnoszące się 
pośrednio do terenów będących przedmiotem opracowania. 

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety 
wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, 
porozumień międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.  

Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy: 

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2025, 
- Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2015, 
- Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, 
- Dyrektywy Unii Europejskiej: 

1. 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, 

2. Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r., 
3. Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do 

wód, 
4. Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 

75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, 

5. Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 
1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą tworzenia Europejskiej Sieci 
Ekologicznej NATURA 2000, 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 
podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są 
konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.: 

- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 
dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 

- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 
naturalnych z 1979 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 
r. wraz Protokółem., 
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- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu 
(1982 r.) i Regina (1987 r.), 

- Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 
- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de 

Janeiro, 1992 r., 
- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. 

wraz z poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

Ponadto ustalenia planu uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze 
krajowej. Są to między innymi: 

- II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań 
określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. 
Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony środowiska, a także problemy związane ze 
współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres 
działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do 
roku 2025. 

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
przedstawia cele w zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia 
włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a przede wszystkim do 
energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, 
leśnictwa i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie 
środowiskiem, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój 
badań i postęp techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 
Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego 
i użytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostępie do informacji. Podstawą 
polityki jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach 
gospodarowania oraz poprawa jakości środowiska. Polityka wskazuje potrzebę 
racjonalnego wykorzystania surowców, wody i energii z rozwojem energetyki 
odnawialnej, poprawę jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego, 
ochronę przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i ochronę przed awariami 
przemysłowymi, zapobieganie zmianom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania 
odpadami i zachowanie różnorodności biologicznej.  

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z Programem działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na 
jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. 

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej 
w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne 
sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie 
zwiększania lesistości. 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do 
zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający 
ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, 
organizacyjnych. 

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji 
rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli 
na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich 
i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości wód 
powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. 
Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca 
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pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie 
wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej 
znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach 
strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego” czy 
„Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami”. 

Plan miejscowy realizują zapisy zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony 
środowiska w odniesieniu do sposobów zagospodarowania terenów oraz form ochrony 
przyrody, w tym również obszarów Natura 2000 ustanowionych na podstawie prawa 
Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony środowiska i z ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wynika wprowadzenie w planach miejscowych 
standardów akustycznych dla poszczególnych typów zabudowy chronionej przed hałasem, 
natomiast z Prawa budowanego wskazanie udziału powierzchni biologicznie czynnych dla 
poszczególnych przeznaczeń terenów. W kontekście tych przepisów w tekście planu 
uwzględnia się aspekty środowiskowe w zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto aspekty środowiskowe uwzględniane są 
w ramach zapisów dotyczących infrastruktury technicznej, systemów komunikacji i wreszcie 
przeznaczeń poszczególnych terenów. Plany miejscowe są także zgodne z kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz pozostałymi 
dokumentami strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, województwa i kraju. Projekt 
zmiany miejscowego planu przestrzennego nie wpływa na zmianę przeznaczenia 
zagospodarowania terenu.  

Plany miejscowe nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony środowiska, jednak 
pośrednio realizują idee zrównoważonego rozwoju wskazując przeznaczenia dla 
poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i walorów 
przyrodniczych obszarów. Projektowana zmiana planu miejscowego nie zmienia przeznaczeń 
terenów aby wywołać znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko. Nie naruszając tym 
samym obszarów chronionych - Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną oraz Obszary 
Natura 2000 - Dolinki Jurajskie.  
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VIII. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU 
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Przyjęte założenia 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza 
zmian zagospodarowania terenu lecz tylko drobne zmiany tekstowe. .Zatem do niniejszego 
tekstu prognozy nie został sporządzony załącznik graficzny. 

 Zapisy projektu zmiany ustaleń planu miejscowego przygotowane zostały tak, by w 
możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływanie przyszłych 
aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Szczegółowe lokalizacje 
nowych inwestycji muszą być ustalane z uwzględnieniem przepisów szczególnych, 
dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed 
potencjalną degradacją środowiska. 

2. Prognoza skutków wpływu zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na środowisko przyrodnicze 

Zmiana ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynie na środowisko 
przyrodnicze.  

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: 
pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie, pod względem 
czasu okresu trwania oddziaływania -jako długotrwałe,  pod względem częstotliwości 
oddziaływania - jako stałe. 
Nie prognozuje się oddziaływań wtórnych i skumulowanych.  
. 
scalanie gruntów: jako pośrednie, pod względem czasu okresu trwania oddziaływania 
-jako długotrwałe, krótkotrwałe, pod względem częstotliwości oddziaływania - jako 
stałe. Możliwe są również niewielkie oddziaływania skumulowane oraz wtórne.. 
 
Oddziaływanie zmian planu na środowisko, przy uwzględnieniu ustaleń ochronnych 
obowiązujących także w zmienianym planie, powoduje, że ostatecznie wpływ na 
środowisko będzie niewielki lub wręcz śladowy. 
 
.  

3. Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania 

Realizacja ustaleń zmiany planu nie będzie miała wpływu na warunki zamieszkiwania 
oraz na stan środowiska, poza obszarem MPZP.  

4. Środowiskowe skutki zaniechania realizacji ustaleń zmiany planu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa 
miejscowego umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy i jej 
poszczególnych jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy określa ramy przestrzennego 
zagospodarowania poszczególnych przeznaczeń terenów oraz dopuszczalne ustalenia na nich 
stając się instrumentem rozwoju przestrzennego, ale także gospodarczego i społecznego 
gminy. Brak realizacji ustaleń projektu zmiany planu może przyczynić się do zakłócenia ładu 
przestrzennego oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, 
a potrzebami rozwoju gospodarczego. Zachowania ładu przestrzennego, to jedne 
z najważniejszych zadań gminy prowadzące do podniesienie jakości życia. 
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5. Oddziaływanie transgraniczne 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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, z rozdziału 3, działu VI 
dotyczącego postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów 
i programów opracowywany dokument nie będzie miał oddziaływania transgranicznego. 
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IX. STRESZCZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje zagadnienia związane 
z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną 
zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także kształtowaniem i ochroną 
walorów krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania środowiska i jego poszczególnych 
elementów oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu. 
Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach gospodarowania 
przestrzenią związanych z ustaleniami zmiany planu miejscowego. 

Obszar objęty zmianą planu obejmuje sołectwo Jerzmanowice w granicach 
administracyjnych. Istniejące zagospodarowania terenu to obszar zabudowy wiejskiej  
z podstawowymi usługami oraz układem komunikacyjnym. Otocznie terenów wiejskich 
stanowią tereny upraw rolnych. Stan środowiska na tym obszarze można określić jako dobry, 
przy lokalnie podwyższonym zanieczyszczeniu powietrza (emisje niskie z indywidualnych 
palenisk domowych) i średnim poziomie hałasu w środowisku (hałas komunikacyjny).  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrzymuje 
istniejące zagospodarowanie terenów, dotyczy jedynie niewielkich zmian tekstowych i nie 
tworzy nowych przeznaczeń terenów. Ustalenia zmiany planu ograniczają się zmian  
w zakresie następujących zapisów: 

1) dopuszczenia scalenia gruntów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 85 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) wskazania odstępstwa od ustaleń dotyczących okapu oraz wiatrownic poza ścianę 
szczytową, a także dopuszczenie, przy wymianie dachu parametrów zgodnych z 
zapisami obowiązującego planu; 

3) dopuszczenie obiektów małej architektury; 

4) zmiany sposobu liczenia wysokości obiektów, bez zmiany parametrów. 
Wyeliminowano zapis o liczeniu od głównego wejścia do najwyższej kalenicy. 

Realizacja ustaleń zmiany planu nie będzie przyczyniać się do znaczącej zmiany 
jakości środowiska przyrodniczego na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie. 

 


