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1. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena wpływu 

ustaleń projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Medyka, stanowiącego zmianę studium powołanego Uchwałą Nr 

XXXIV/22/2002 Rady Gminy w Medyce z dnia 10 lipca 2002 roku zwanego dalej 

„Studium”, na zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 

1.2. Podstawa prawna 

Podstawy prawne sporządzenia prognozy: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647). 

 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. Nr 199, poz. 1227)  

 

1.3. Zakres merytoryczny prognozy. 

 

Opracowanie obejmuje tereny określone w uchwale nr XXIV/177/08 Rady Gminy 

Medyka, z dnia 2 grudnia (z późn. zm.) w sprawie przystąpienia do Zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka dla: 

1. Terenu  położonego w miejscowości Medyka w granicach określonych w załączniku 

graficznym nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową związaną  

z obsługą ruchu granicznego. Określonego w ekofizjografii jako Teren 1. 

2. Terenu położonego w miejscowościach Medyka, Siedliska i Hurko w granicach 

określonych w załączniku graficznym nr 2 do uchwały, z przeznaczeniem pod zabudowę 

usługową i produkcyjno – magazynową. Określonego w ekofizjografii jako Teren 2. 

3. Terenu położonego w miejscowościach Torki, Leszno i Medyka w granicach 

określonych w załączniku graficznym nr 3 do uchwały, z przeznaczeniem dla lokalizacji 

parku elektrowni wiatrowych. Określonego w ekofizjografii jako Teren 3. 

4. Terenu położonego w miejscowościach Torki i Medyka w granicach określonych  

w załączniku graficznym nr 4 do uchwały, z przeznaczeniem pod zabudowę 

przemysłową. Określonego w ekofizjografii jako Teren 4 

 

 

Prognoza składa się z części tekstowej oraz graficznej – „Załączniki graficzne do 

prognozy oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Studium Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Zakres merytoryczny Prognozy jest zgodny z wymogami art. 51 ust 2 oraz art.52 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 

(Dz. U. Nr 199 z 2008 r, poz. 1227 z późn. zmianami).  

Informacje zawarte w Prognozie, są opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy 

i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektu studium 

oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów 

powiązanych z tym dokumentem.  
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Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na 

środowisko do projektu Miejscowego Studium Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie  

z wymogami, został uzgodniony z: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu 

 

1.4. Cel i metoda opracowania prognozy 

Celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka jest: 

 przedstawienie skutków realizacji ustaleń studium na stan i funkcjonowanie środowiska, 

w tym na warunki życia mieszkańców, 

 wskazanie rozwiązań najkorzystniejszych dla środowiska, zabezpieczających przed 

negatywnym oddziaływaniem na środowisko, 

 poinformowanie biorących udział w działaniach związanych z zagospodarowaniem 

przestrzennym tych terenów władz, społeczeństwa i organizacji o skutkach, jakie może 

spowodować w środowisku realizacja ustaleń przyjętych w studium, aby mogli 

wszechstronnie przeanalizować projekt studium, wraz z prognozą,  

i byli świadomi skutków podejmowanej uchwały w sprawie zatwierdzenia studium. 

 

Prognoza była opracowywana równocześnie z projektem Studium. Pozwoliło to na 

eliminację rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia, ze względu na ewentualne skutki 

ich realizacji dla środowiska przyrodniczego lub zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Prognoza jest identyfikacją i oceną najbardziej prawdopodobnych wpływów na 

biofizyczne i zdrowotne komponenty środowiska, jakie może wywołać realizacja ustaleń 

zawartych w częściowej zmianie studium.  

 

Analizy przeprowadzone w prognozie oparto o następujące założenia: 

 dotychczasowy stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu jest stanem 

odniesienia,  

 ustalenia zawarte w projekcie studium będą realizowane w bliższej lub w dalszej 

przyszłości (nie będą synchroniczne), 

 nastąpi całkowita realizacja ustaleń projektu studium. 

 

W prognozie dokonano: 

 analizy zmian funkcjonowania środowiska zachodzących pod wpływem realizacji ustaleń 

projektu studium na terenach objętych projektem. 

 oceny przemian zachodzących w środowisku spowodowanych realizacją ustaleń projektu 

studium. 

 analizy i oceny istniejących problemów ochrony środowiska, w szczególności dot. 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody. 

 analizy i oceny celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektu 

oraz sposobów, w jakich zostały uwzględnione. 

 analizy i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań, na cele  

i przedmioty ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, z uwzględnieniem zależności między elementami środowiska  

i oddziaływaniami na te elementy. 
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Odniesiono się do: 

 Rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu,  

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

obszaru. 

 Rozwiązań alternatywnych. 

 

Zawarto: 

 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanej studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

 Wykaz materiałów wykorzystanych do Prognozy. 

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

 

Ze względu na charakter materiałów źródłowych; inwentaryzację i kilkukrotną lustrację  

w terenie oraz opracowania źródłowe, niemożliwe było przeprowadzenie analiz na poziomie 

ilościowym. 

 

„Prognoza" podlega wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z projektem studium, którego 

dotyczy, i stanowi materiał pomocniczy przy podejmowaniu przez Radę Gminy Uchwały  

w sprawie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Medyka 

 

1.5. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu prognozy 

1) Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2010 r. – WIOŚ Rzeszów 2011 r. 

2) Geografia fizyczna Polski - J. Kondracki, PWN Warszawa 1998 r. 

3) Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji Złoża Gazu Ziemnego 

„Przemyśl” wyk. BIO Rzeszów 1995r. 

4) Studium przestrzennych uwarunkowań krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i 

turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w woj. podkarpackim, RDOŚ Rzeszów, 

2010 r. 

5) Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w woj. podkarpackim, Rzeszów 2011 r. 

6) Screening dla planowanej farmy wiatrowej Medyka, KR EKO, Warszawa, 2011 r. 

7) Raport okresowy z pierwszego kwartału monitoringu awifauny na terenie przeznaczonym 

pod planowaną budowę Zespołu elektrowni wiatrowych w m. Torki/Poździacz (gm. 

Medyka), EkoSerwis, Warszawa (od IX – XI 2011 r.). 

8) Raport okresowy z drugiego kwartału monitoringu awifauny na terenie przeznaczonym 

pod planowaną budowę Zespołu elektrowni wiatrowych w m. Torki/Poździacz (gm. 

Medyka), EkoSerwis, Warszawa (od XII 2011 r.– II 2012 r.) 

9) Raport okresowy z pierwszego kwartału monitoringu chiropterofauny na terenie 

przeznaczonym pod planowaną budowę Zespołu elektrowni wiatrowych w m. 

Torki/Poździacz (gm. Medyka), EkoSerwis, Warszawa (od IX – XI 2011 r.). 

10) Raport okresowy z drugiego kwartału monitoringu chiropterofauny na terenie 

przeznaczonym pod planowaną budowę Zespołu elektrowni wiatrowych w m. 

Torki/Poździacz (gm. Medyka), EkoSerwis, Warszawa (od XII 2011 r.– II 2012 r.). 

11) Rejestr użytków ekologicznych. 

12) Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewnia rzeki Sanu, jako 

integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej. 

13) Program Ochrony Środowiska dla gminy Medyka. 

14) Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Medyka. 
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15) Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Popegeerowskich w Gminie 

Medyka na  lata 2010 – 2015. 

16) Plan Odnowy Miejscowości Leszno na lata 2007 – 2015. 

17) Strategia rozwoju gminy Medyka na lata 2007 – 2015. 

18) Rejestr Zabytków.  

19) Karty Ewidencji Stanowisk Archeologicznych. 

20) Rejestr Pomników Przyrody 

21) Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Medyka. 

 

 

2. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTU STUDIUM ORAZ JEGO 

POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

2.1. Lokalizacja terenu, istniejący stan zagospodarowania. 

Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka opracowano dla obszaru 

objętego zmianą studium, położonego w gminie Medyka. Obszary objęte opracowaniem 

zlokalizowane są w otwartych terenach rolniczych usytuowanych pomiędzy miejscowościami 

Medyka, Torki, Leszno. 

 

Obszar obejmuje:  

 Pola uprawne 

 Łąki i pastwiska 

 Cieki wodne, 

 Drogi lokalne i wewnętrzne,  

 Fragment GZWP 429 

 Obszary występowania złóż surowców budowlanych „Wyszatyce” i Torki II” 

 Starorzecze Sanu 

 

2.2. Zawartość projektu studium 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych zmianą Studium zgodnie  

z uchwałą Nr XXIV/177/08 Rady Gminy w Medyce z dnia 2 grudnia 2008 r. (z późn. zm.)  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka.  

 

Wprowadzając zmianę Studium: 

a) wyznaczono obszary: 

 Obszar Nr 1 położony w miejscowości Medyka przeznaczony pod zabudowę 

usługową związaną z obsługą ruchu granicznego, 

 Obszar Nr 2 położony w miejscowościach Medyka, Siedliska i Hurko przeznaczony 

pod zabudowę produkcyjno-magazynową i usługową, 

 Obszar Nr 3 położony w miejscowościach Torki, Leszno i Medyka przeznaczony na 

rozmieszczenie urządzeń wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefami ochronnymi obejmującymi tereny, 

których zabudowa, zagospodarowanie i użytkowanie będzie ograniczone z uwagi na 

zasięg oddziaływania urządzeń, 

 Obszar Nr 4 położony w miejscowościach Torki i Medyka przeznaczony pod 

zabudowę przemysłową,  
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b) wskazano kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy i zagospodarowanie terenów 

oznaczonych: 

 symbolem U jako terenu usług, 

 symbolem P/U jako terenów produkcyjno-magazynowych z dopuszczeniem 

lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 

 symbolem R/EW jako terenów rolniczych z dopuszczeniem realizacji elektrowni 

wiatrowych, 

 symbolem PG jako terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, 

 symbolem P jako terenu przemysłu, 

c) wprowadza się oznaczenia terenów położonych w każdym z czterech obszarów objętych 

zmianą symbolami literowymi odpowiadającymi ich przeznaczeniu podstawowemu  

i uzupełniającemu i cyfrowymi umożliwiającymi ich identyfikację w strukturze 

przestrzennej gminy. 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte dla terenów objętych zmianą 

studium. 

 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. 

1.1 Wprowadzając zmianę Studium wprowadza się oznaczenia terenów objętych zmianą 

symbolami literowymi i cyfrowymi odpowiadającymi ich przeznaczeniu 

podstawowemu i uzupełniającemu umożliwiającymi identyfikację tych terenów  

w strukturze przestrzennej gminy. 

1.2 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy przyjęte zmianą Studium dotyczą 

zagospodarowania terenów oznaczonych w Studium symbolami: 

a) U - jako terenu zabudowy usługowej wraz z infrastrukturą techniczną  

i komunikacją drogową, 

b) 1P/UC, 2P/UC i 3P/UC - jako terenów obiektów produkcyjno-magazynowych  

z dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400 m², wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją drogową, 

c) 1R/EW, 2R/EW, 3R/EW, 4R/EW - jako terenów rolniczych z możliwością 

realizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją 

drogową, 

d) PG - jako terenu przemysłu wydobywczego surowców naturalnych, wraz  

z infrastrukturą techniczną i komunikacją drogową, 

e) P - jako terenu obiektów produkcyjno-magazynowych z dopuszczeniem 

obiektów i urządzeń wykorzystujących do produkcji energii surowce pochodzenia 

roślinnego i odzwierzęcego, wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją 

drogową. 

1.3 Tereny objęte zmianą Studium oraz przyjęte kierunki ich zagospodarowania 

przestrzennego pozostają w spójności z kierunkami rozwoju gminy: 

a) tereny rolnicze, w obrębie których dopuszczono rozmieszczenie elektrowni 

wiatrowych obejmują tereny planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz  

z otoczeniem (strefami ochronnymi), 

b) teren, na którym dopuszcza się eksploatację złoża kruszywa i w obrębie którego 

wyznacza się kopalnię kruszywa naturalnego stanowi teren górniczy „Torki II- 

część A”, 

c) tereny, w obrębie których dopuszczono obiekty produkcyjno-magazynowe i 

obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², położone są 

częściowo w granicach terenu górniczego gazu ziemnego „Przemyśl”. 
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1.4 Przyjmuje się następujące ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze 

przestrzennej gminy w odniesieniu do: 

a) terenu oznaczonego w Studium symbolem U: 

 przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej, 

 dopuszczalny zakres zmian: 

- realizacja obiektów użyteczności publicznej mieszczących usługi handlu, 

gastronomi, hotelarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, obsługi 

pasażerów w transporcie drogowym, 

- realizacja infrastruktury technicznej, dróg, placów, ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych, parkingów terenowych, wolno stojących trawle związanych z gruntem 

urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, 

- realizacja obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną  

i gospodarką komunalną gminy, 

 ograniczenia zakresu zmian wynikające z : 

- wyłączenia terenu z zabudowy mieszkaniowej, 

- położenia terenu przy granicy państwa, 

- położenia terenu przy linii kolejowej relacji Przemyśl-Medyka, 

- występowania stanowisk archeologicznych, 

- występowania gruntów rolnych III. klasy bonitacyjnej, 

 wytyczne do określenia w mpzp: 

- ustalenie zasad podziału terenu na działki, zasad zabudowy terenu oraz budowy 

sieci infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych, 

- ustalenie zasad połączenia dróg wewnętrznych z drogą powiatową nr 2422R 

Medyka - granica państwa, 

- określenie odległości zabudowy od granicy państwa oraz ustalenie 

dopuszczalnego sposobu zagospodarowania terenów przyległych do granicy, 

- określenie odległości zabudowy od linii kolejowej relacji Przemyśl – Medyka - 

granica państwa oraz ustalenie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania 

terenów przyległych do linii kolejowej, 

- ustalenie zasad ochrony stanowisk archeologicznych, 

 inne: 

- teren do objęcia opracowaniem MPZP, 

b) terenów oznaczonych w Studium symbolami 1P/UC, 2P/UC i 3P/UC: 

 przeznaczenie podstawowe terenów - tereny obiektów produkcyjnych  

i magazynowych, 

 przeznaczenie uzupełniające terenów - tereny rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

 dopuszczalny zakres zmian: 

- maksymalny udział w terenach terenów rozmieszczenia obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  - 30%, 

- realizacja obiektów produkcyjnych, produkcyjno - magazynowych, 

magazynowych, 

- realizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

- realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z obiektami, 
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- realizacja dróg wewnętrznych, przepustów, placów, ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych, nadziemnych i podziemnych przejść dla pieszych, parkingów 

jednopoziomowych terenowych, parkingów wielokondygnacyjnych 

nadziemnych i podziemnych, 

- realizacja wolno stojących trawle związanych z gruntem urządzeń reklamowych 

i obiektów małej architektury, 

- realizacja obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną i 

gospodarką komunalną gminy, 

 ograniczenia zakresu zmian wynikające z: 

- wyłączenia terenów z zabudowy mieszkaniowej, 

- położenia terenu oznaczonego symbolem 1P/UC (w całości) i terenu 

oznaczonego symbolem 2P/UC (w części) na obszarze górniczym gazu 

ziemnego „Przemyśl” i występowania na terenach urządzeń i sieci eksploatacji 

gazu ziemnego (odwierty gazowe, gazociągi wysokoprężne), 

- położenia terenów przy drodze krajowej nr 28 relacji Zator - Jasło – Krosno - 

Sanok - Przemyśl - Medyka - granica państwa przewidzianej do modernizacji, 

- występowania na  terenie 3P/UC stanowisk archeologicznych, 

- występowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowy, sieć 

drenarska), 

- występowania gruntów rolnych III. klasy bonitacyjnej, 

 wytyczne do określenia w mpzp terenów: 

- określenie struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów z ustaleniem 

wewnętrznego układu drogowego,  

- określenie zasad podziału terenów na działki, zasad ich zabudowy i obsługi 

komunikacyjnej oraz zasad rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej 

i budowy dróg wewnętrznych, 

- określenie zasad połączenia wewnętrznego układu komunikacyjnego z drogą 

krajową nr 28 i drogą powiatową nr 2119R Hurko - Jaksmanice, 

- określenie bezpiecznych odległości od obiektów i urządzeń związanych z 

eksploatacją gazu ziemnego, 

- ustalenie zasad ochrony stanowisk archeologicznych, 

c) terenów oznaczonych w Studium symbolami 1R/EW, 2R/EW, 3R/EW  

i 4R/EW: 

 przeznaczenie terenów - tereny rolnicze z możliwością realizacji elektrowni 

wiatrowych, 

 dopuszczalny zakres zmian: 

- realizacja obiektów elektrowni wiatrowych, 

- realizacja obiektów i urządzeń związanych z elektrowniami wiatrowymi oraz 

obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną i gospodarką 

komunalną gminy, 

- realizacja infrastruktury technicznej oraz dróg, ciągów pieszo - jezdnych  

i dojazdów, 

- realizacja drogi obwodnicowej miejscowości Torki i Leszno w ciągu drogi 

powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka, 

 ograniczenia zakresu zmian wynikające z: 
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- występowania kolizji awifauny i hiropterofauny z turbinami wiatrowymi, 

- wyłączenia terenów z zabudowy kubaturowej, która nie jest związana  

z realizacją elektrowni wiatrowych lub z infrastrukturą techniczną i gospodarką 

komunalną gminy, 

- wyłączenia terenów z zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

- wyłączenia z zabudowy terenów położonych na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

- położenia terenów na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 

„Dolina Przemyśl”, 

- planowanego utworzenia strefy ochrony sanitarnej ujęcia powierzchniowego 

wody dla miasta Jarosławia, 

- występowania stanowisk archeologicznych, 

- występowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowy, sieć 

drenarska), 

- występowania gruntów rolnych I., II. i III. klasy bonitacyjnej, 

 wytyczne do określenia w mpzp terenów: 

- określenie zasad rozbudowy, przebudowy i budowy sieci infrastruktury 

technicznej i urządzeń związanych oraz zasad obsługi komunikacyjnej 

elektrowni wiatrowych, 

- określenie granicznych parametrów elektrowni wiatrowych (maksymalna 

całkowita wysokość konstrukcji urządzenia w stanie wzniesionego śmigła 

wirnika, maksymalna średnica wirnika, maksymalna liczba łopat wirnika, 

maksymalna moc akustyczna urządzenia), 

- ustalenie bezpiecznych odległości elektrowni wiatrowych od terenów 

zabudowanych i planowanych do zabudowy miejscowości Medyka. Torki  

i Leszno, 

- ustalenie bezpiecznych odległości elektrowni wiatrowych od dróg publicznych  

i sieci infrastruktury technicznej, 

- ustalenie dopuszczalnych zasad zagospodarowania terenów położonych na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, 

- ustalenie zasad ochrony stanowisk archeologicznych, 

- ustalenie zasad ochrony zasobów GZWP Nr 429 „Dolina Przemyśl”,  

 inne: 

- tereny do objęcia opracowaniem MPZP, 

d) terenu oznaczonego w Studium symbolem PG: 

 przeznaczenie terenu - teren przemysłu wydobywczego surowców budowlanych, 

 dopuszczalny zakres zmian: 

- odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego, 

- realizacja obiektów zaplecza technicznego i socjalnego związanych  

z eksploatacją złoża, 

- realizacja infrastruktury technicznej i dróg, 

 ograniczenia zakresu zmian wynikające z: 

- wykluczenia realizacji obiektów budowlanych, które nie są związane  

z eksploatacją złoża kruszywa, 
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- położenia części terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  

o prawdopodobieństwie wystąpienia Q1%, 

- położenia terenu na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 

„Dolina Przemyśl”, 

- występowania gruntów rolnych III. klasy bonitacyjnej, 

- występowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowy, sieć 

drenarska), 

 wytyczne do określenia w mpzp terenu: 

- określenie zasad obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej  

i komunikacji, 

- określenie kierunków poeksploatacyjnej rekultywacji wyrobisk 

pourobiskowych, 

- określenie zasad i warunków eksploatacji złoża na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

- określenie zasad ochrony GZWP Nr 429 „Dolina Przemyśl”, 

 inne: 

- teren do objęcia opracowaniem MPZP, 

e) terenu oznaczonego w Studium symbolem P: 

 przeznaczenie podstawowe terenu - teren obiektów produkcyjnych  

i magazynowych, 

 przeznaczenie uzupełniające terenu - obiekty i urządzenia wykorzystujące do 

produkcji energii surowce pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego, 

 maksymalny udział terenów o funkcji uzupełniającej  - 35%, 

 dopuszczalny zakres zmian: 

- realizacja obiektów produkcyjnych i magazynowych, 

- realizacja obiektów i urządzeń wykorzystujących do produkcji energii surowce 

pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego, 

- realizacja infrastruktury technicznej, dróg i placów, 

 ograniczenia zakresu zmian wynikające z: 

- wyłączenia terenu z zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

- położenia terenu na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 

„Dolina Przemyśl”, 

- planowanego utworzenia strefy ochrony sanitarnej ujęcia powierzchniowego 

wody dla miasta Jarosławia, 

- położenia teren przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka 

planowanej do przebudowy na drogę wojewódzką wzdłuż granicy wschodniej 

(droga „rokadowa”), 

 wytyczne do określenia w mpzp terenu: 

- określenie struktury funkcjonalno-przestrzennej terenu z ustaleniem 

wewnętrznego układu drogowego, 

- ustalenie zasad podziału terenu na działki, zasad zabudowy terenu oraz budowy 

sieci infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych, 

- ustalenie zasad połączenia dróg wewnętrznych z drogą powiatową nr 1818 R 

Radymno - Medyka, 

 inne: 
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- teren do objęcia opracowaniem MPZP,    

1.5 Przyjmuje się następujące ustalenia dotyczące dróg i ciągów pieszo-jezdnych na  

terenach objętych zmianą Studium: 

a) droga publiczna, wojewódzka - szerokość drogi w liniach rozgraniczających 20 m, 

b) droga publiczna, powiatowa - szerokość drogi w liniach rozgraniczających od 15 do 

20 m, 

c) droga publiczna, gminna - szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15 m, 

d) droga wewnętrzna - szerokość drogi w liniach rozgraniczających od 5 do 8 m, 

e) szerokość ciągu pieszo-jezdnego od 3 do 5 m,  

1.6 W pasach drogowych należy przewidzieć: 

 miejsca pod infrastrukturę techniczną, w tym sieci elektroenergetyczne do 

zasilania nowych odbiorców i sieci telekomunikacyjne (światłowodowe), 

 ścieżki rowerowe. 

1.7 Przyjmuje się następujące ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników dotyczących 

nowej zabudowy kubaturowej na terenach oznaczonych symbolami: 

a) U - przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako wskaźnik 

wyrażający stosunek wielkości powierzchni zabudowy (zsumowana powierzchnia 

pod budynkami) do powierzchni terenu lub działki  - 0,40, 

- powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%, 

- wysokość zabudowy max. 3 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem 

podpiwniczenia, 

- ilość miejsc parkingowych - minimum 1 miejsce  na 30 m² powierzchni 

użytkowej obiektów, 

- gospodarka wodno-ściekowa - wymagane włączenie do zbiorczych sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnych, 

b) P/U - przeznaczenie podstawowe terenów - tereny obiektów produkcyjnych  

i magazynowych, 

- przeznaczenie uzupełniające terenów - tereny rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako wskaźnik 

wyrażający stosunek wielkości powierzchni zabudowy (zsumowana powierzchnia 

pod budynkami) do powierzchni terenu lub działki: 

 w zabudowie produkcyjno-magazynowej - max. 0,50, 

 w zabudowie handlowej - max. 0,40, 

- powierzchnia biologicznie czynna: 

 w zabudowie produkcyjno-magazynowej -  min. 20%, 

 w zabudowie handlowej  - min. 15%, 

- wysokość zabudowy: 

 w zabudowie produkcyjno-magazynowej - max 3 kondygnacje nadziemne  

z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

 w zabudowie handlowej - max. 5 kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem 

podpiwniczenia, 

- ilość miejsc parkingowych: 

 w zabudowie produkcyjno-magazynowej - min. 1 miejsce 1 zatrudnionego, 

 w zabudowie handlowej - min. 1 miejsce na 30 m² powierzchni sprzedaży, 
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- gospodarka wodno-ściekowa - wymagane włączenie do zbiorczych sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnych, 

c) P - przeznaczenie podstawowe terenu - teren obiektów produkcyjnych  

i magazynowych, 

- przeznaczenie uzupełniające terenu - obiekty i urządzenia wykorzystujące do 

produkcji energii surowce pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego, 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako wskaźnik 

wyrażający stosunek wielkości powierzchni zabudowy (zsumowana powierzchnia 

pod budynkami) do powierzchni terenu lub działki: 

 w zabudowie produkcyjno-magazynowej - max. 0,50, 

 dla funkcji uzupełniającej - max. 0,40, 

- powierzchnia biologicznie czynna: 

 w zabudowie produkcyjno-magazynowej -  min. 15%, 

 dla funkcji uzupełniającej  - min. 30%, 

- wysokość zabudowy: 

 w zabudowie produkcyjno-magazynowej - max 2 kondygnacje nadziemne  

z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

 dla funkcji uzupełniającej - max. 2 kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem 

podpiwniczenia, 

- gospodarka wodno-ściekowa - wymagane włączenie do zbiorczych sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnych, 

1.8 Lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych i projektowanych linii 

elektroenergetycznych może mieć miejsc przy zachowaniu odpowiednich odległości. 

Strefa wolna od zabudowy wynosi: 

a) dla linii 110kV - w pasie o szerokości 36, 0 (po 18,0 m od osi linii), 

b) dla linii 15kV - w pasie o szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii), 

c) dla linii kablowych 15kV i 0,4kV - w pasie o szerokości 2,0 m (po 1,0 ma od osi 

linii). 

1.9 Warunki wymagane przy lokalizowaniu elektrowni wiatrowych: 

a) sytuowanie planowanych elektrowni wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących linii napowietrznych 15kV i 0,4 kV jest możliwe przy zachowaniu 

minimalnej odległości posadowienia masztu elektrowni od osi linii w odległości nie 

mniejszej, niż 12,5 + 0,5 d, gdzie „d” jest średnicą (w metrach) koła zataczanego 

przez łopaty turbiny wiatrowej, 

b) odstępstwa od ww. odległości mogą być dokonywane w uzgodnieniu z zarządcą 

sieci elektroenergetycznej i przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań 

technicznych, 

c) lokalizacja turbin planowanych elektrowni wiatrowych nie może powodować 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na granicy terenów 

chronionych, w tym terenów zabudowanych i planowanych do zabudowy  

w miejscowościach Medyka, Torki i Leszno. 

1.10 Zagospodarowanie i zabudowa terenów położonych w sąsiedztwie odwiertów 

górniczych gazu ziemnego i kopalnianych gazociągów wysokiego ciśnienia wymaga 

zachowania: 

a) strefy wolnej od zabudowy w wymiarze 50. m od odwiertów czynnych i 5. m od 

odwiertów zlikwidowanych, 

b) strefy wolnej od zabudowy w wymiarze 15 m od osi gazociągu po obu jego 

stronach. 
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2. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi i osuwania się mas ziemnych. 

2.1 Wykluczyć z lokalizacji turbin wiatrowych, tereny o dużym ryzyku wystąpienia 

kolizji awifauny i hiropterofauny z turbinami. 

2.2 Przy zagospodarowaniu terenów zmeliorowanych wymagana przebudowa urządzeń 

wodnych w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości systemu melioracji. 

2.2 Przy zagospodarowaniu terenów położnych w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 429 „Dolina Przemyśl” i jego stref ochronnych wymagane jest 

respektowanie zasad ochrony czystości wód podziemnych, wód podziemnych oraz 

ziemi określonych w dokumentacji hydrogeologicznej zbiornika zatwierdzonej 

decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  21 

marca 1997 r. znak: KDH1/013/5888/97. 

2.3 Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, 

ograniczenia i dopuszczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony 

przed powodzią. 

2.4 Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary narażone na osuwanie 

się mas ziemnych. 

2.5 Na terenach objętych zmiana Studium nie występują obiekty oraz tereny przyrodnicze 

podlegające ochronie na podstawie przepisów dotyczących ochrony przyrody.  

3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

W obrębie terenów, na których występują stanowiska archeologiczne oznaczone  

w rysunku nr 2 Studium, wymagane jest zachowanie warunków związanych z ochroną 

terenu stanowiska archeologicznego, w tym wykonanie wcześniejszych badań 

archeologicznych. 

4 Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

4.1 Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej na wszystkich terenach objętych 

zmianą Studium. 

4.2 Przyjmuje się zasadę prowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej lub 

przebudowy i rozbudowy sieci istniejących w liniach rozgraniczających tereny dróg 

lub wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

4.3 Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, sieci wod.- kan. i sieci 

teletechnicznej zgodnie z programami budowy tych sieci i kierunkami 

zagospodarowania terenów przyjętymi w Studium. 

4.4 Odpady komunalne wraz z ich segregacją wywożone na składowisko odpadów lub 

kierowane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.5 Gromadzenie i usuwanie odpadów wytwarzanych wskutek prowadzenia działalności 

produkcyjnej i gospodarczej należy do podmiotów gospodarczych prowadzących taką 

działalność. 

4.6 Realizacja nowych odcinków dróg publicznych i dróg wewnętrznych do obsługi 

terenów objętych zmianą Studium w powiązaniu z systemem układu 

komunikacyjnego obsługującego obszar gminy. 

4.7 Ścieżki rowerowe prowadzone wzdłuż dróg publicznych krajowej, wojewódzkiej, 

powiatowej i gminnych. 

5 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary/tereny, na których 

rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 
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6 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i programów zawierających zadania o znaczeniu ponadlokalnym. 

6.1 Utrzymuje się projektowaną obwodnicę wsi Torki i Leszno drogi powiatowej nr   

1818R Radymno-Medyka planowaną do przebudowy na drogę wojewódzką wzdłuż 

granicy wschodniej Państwa - „droga rokadowa”. 

7 Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² oraz obszary przestrzeni 

publicznej. 

7.1 Określa się obowiązek opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla: 

a) terenów oznaczonych symbolami P/U zmiany Studium, na których dopuszcza się 

realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 

b) terenu oznaczonego symbolem PG zmiany Studium, 

c) terenu projektowanej jako droga wojewódzka drogi obwodnicowej wsi Torki  

i Leszno  zmiany Studium. 

7.2 W terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 

8 Obszary, dla których zamierza się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze. 

8.1 Określa się następujące tereny, dla których zamierza się sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem U zmiany Studium, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami R/EW  zmiany Studium, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem P zmiany Studium, 

9 Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

9.1 Na terenach rolniczych z dopuszczeniem realizacji elektrowni wiatrowych 

oznaczonych symbolami R/EW wyklucza się realizację zabudowy kubaturowej  

z wyjątkiem zabudowy związanej z parkiem elektrowni wiatrowych lub infrastrukturą 

oraz gospodarką komunalną. 

9.2 Na terenach  objętych zmianą Studium nie występują tereny leśne. 

10 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas ziemnych. 

10.1 Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obejmującym fragment terenu 

oznaczonego symbolem 1R/EW oraz teren oznaczony symbolem PG wyklucza się 

lokalizowanie obiektów budowlanych. 

10.2 Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary osuwania się mas 

ziemnych. 

11 Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny. 

11.1 Na terenach objętych zmianą Studium nie występują uwarunkowania wymagające 

wyznaczenia filara ochronnego dla obiektu lub obszaru.   

12 Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. 

12.1 Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary pomników zagłady i 

ich stref ochronnych. 

13 Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. 

13.1 Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. 
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14 Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

14.1 Na terenach objętych zmianą Studium nie występują tereny zamknięte i ich strefy 

ochronne.  

15 Inne obszary problemowe.  

15.1 Na terenach położonych w granicach obszaru górniczego gazu ziemnego 

„Przemyśl” dopuszcza się prowadzenie eksploatacji złoża gazu ziemnego. 

16 Zasady realizacji uchwały o przyjęciu kierunków zagospodarowania przestrzennego 

określonych w Studium. 

16.1 Kierunki zagospodarowania przestrzennego terenów przyjęte w Studium wraz  

z warunkami i parametrami wskazanymi do wprowadzenia na terenach objętych 

zmianą Studium należy stosować przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

16.2 Ustala się możliwość etapowania prac prowadzonych przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przystępowania do 

sporządzania planów miejscowych obejmujących część terenu oznaczonego jednym 

symbolem. 

16.3 Granice terenów zawartych w części graficznej Studium nie mogą być traktowane 

kartometrycznie. 

16.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

opracowaniem wiążącym w zakresie przyjętym w obowiązujących przepisach prawa. 

 

2.3. Główne cele i kierunki polityki przestrzennej przyjęte w projekcie 

 

Podstawowym celem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Medyka jest wprowadzenie zmian w obrębie obszarów oznaczonych  

w rysunkach Studium Nr 1 – 4, wynikających z bieżącej polityki przestrzennej gminy oraz 

wniosków inwestorów zainteresowanych zagospodarowaniem obszarów objętych zmianą. 

 Obszar Nr 1 położony w miejscowości Medyka przeznaczony pod zabudowę usługową 

związaną z obsługą ruchu granicznego, 

 Obszar Nr 2 położony w miejscowościach Medyka, Siedliska i Hurko przeznaczony pod 

zabudowę produkcyjno-magazynową i usługową, 

 Obszar Nr 3 położony w miejscowościach Torki, Leszno i Medyka przeznaczony na 

rozmieszczenie urządzeń wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100kW wraz ze strefami ochronnymi obejmującymi tereny, których 

zabudowa, zagospodarowanie i użytkowanie będzie ograniczone z uwagi na zasięg 

oddziaływania urządzeń, 

 Obszar Nr 4 położony w miejscowościach Torki i Medyka przeznaczony pod zabudowę 

przemysłową,  

 

 

3. STAN ZASOBÓW ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 

STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU 

STUDIUM  

 

3.1 Analiza i ocena stanu zasobów środowiska 

 

3.1.1. Położenie, rzeźba terenu. 

 

Według podziału fizjograficznego /J. Kondrackiego/ obszar gminy Medyka położony jest 

w obrębie 2 Prowincji: 
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Prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem; - część północna gminy 

Podprowincji: Północne Podkarpacie; 

Makroregionu: Kotlina Sandomierska; 

Mezoregionu: Pradolina Podkarpacka. 

Prowincji: Karpaty wschodnie; - część południowa gminy 

Podprowincji; Wschodnie Podkarpacie 

Makroregionu; Płaskowyż Sańsko – Dniestrzański 

Mezoregion Brama Przemyska (Wład, 1996) 

 

Pradolina Podkarpacka, stanowi obniżenie (ciągnące się od doliny Dunajca do doliny 

Dniestru), utworzone przez odpływające wody polodowcowe. Pradolina tworzy szeroką, na 

ok. 8 km rynnę, lekko nachyloną w kierunku północnym, obecnie wykorzystaną przez dolinę 

Sanu. Charakterystycznymi formami morfologicznymi występującymi w obrębie Pradoliny są 

systemy teras i starorzeczy. Powierzchnia terenu ( w obszarze gminy) wznosi się na 

wysokości 189,0 –200,0 m n.p.m., z nachyleniami terenu nie przekraczającymi 2%.  

 

Formami morfologicznymi występującymi w obrębie dna Pradoliny są: 

 Terasa nadzalewowa wyższa, położona około  6 - 9,0 m nad średni stan wody w rzece 

San, lokalnie porozcinana jest starorzeczami. 

 Terasa zalewowa, położona na wysokości około 2 -3 m nad średni stan wody w Sanie, 

okresowo, w czasie wysokich stanów wód jest zalewana. 

 Starorzecza – dawne koryto Sanu w okolicy wsi Hurko, Torki. 

 

Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański jest makroregionem Wschodniego Podkarpacia 

położonym prawie w całości na terytorium Ukrainy. Tylko niewielki jego fragment, o pow. 

ok. 100 km
2
 znajduje się w granicach Polski. Rozciąga się on na południe od Przemyśla  

i obejmuje południową część gminy Medyka. 

Obszar ten charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą. Przez Płaskowyż przebiega 

bałtycko-czarnomorski dział wodny. Znaczne wzniesienie tego działu nad poziomem morza 

(na obszarze gminy 200,0 - 286,6 m n.p.m.) świadczyłoby o neotektonicznych ruchach 

pionowych. Na powierzchni Płaskowyżu występuje less.  

 

Formami morfologicznymi występującymi w obrębie Płaskowyżu są: 

 Zrównania wierzchowinowe wznoszą się na wysokości 240 – 260 m n.p.m., słabo 

urzeźbione o nachyleniu do 8%. 

 Stoki charakteryzują się bardzo zróżnicowaną rzeźbą, nierównomiernymi nachyleniami 

od 5% do ponad 20 % i licznymi załamaniami spadków. Są mocno rozczłonkowane,  

o różnej ekspozycji terenu. 

 Doliny nieckowate, przecinające stoki są formami erozyjne o łagodnych zboczach  

i szerokich dnach, których osią okresowo lub stale płyną cieki wodne. Doliny występują 

w obrębie wierzchowiny lessowej. 

 Doliny wciosowe stanowią formy o głęboko wciętych zboczach (wys. 5 – 8m) w postaci 

skarp i wąskich podmokłych dnach. Są to formy w obrębie których często występują 

bardzo intensywne procesy erozyjne. 

 Wąwozy lessowe – ukształtowane przez erodujące wody opadowe, o prawie pionowych 

zboczach i płaskich podmokłych dnach. 

 Skarpy o wyraźnych krawędziach. 

 

Pierwotna rzeźba terenu została w znacznym stopniu zniekształcona przez procesy 

antropomorficzne. Obszar urozmaicają formy sztuczne:  
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Sztuczne formy rzeźby, występujące w obszarze to: 

 pozostałości fortów i szańców 

 nasypy kolejowe, 

 nasypy drogowe i budowlane, 

 wykopy drogowe,  

 skarpy miedzowe, 

 rowy melioracyjne. 

 

Obniżona część Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego określana jest niekiedy jako 

mezoregion (Wład, 1996 r.) Brama Przemyska. 

Nazwa nawiązuje do kształtu – obustronnie otwartego obniżenia  uformowanego przez 

rzeki plejstoceńskie. 

W obrębie badanego terenu nie występują czynne procesy erozyjne i złaziska pokryw 

wietrzelinowych.  

Morfologia terenu nie stanowi utrudnienia w możliwości zagospodarowania obszaru. 

 

3.1.2. Geologia. 

Pod względem geologicznym obszar położony jest w obrębie Zapadliska 

Przedkarpackiego (północna część gminy) i Brzeżnej strefy Wschodnio – Karpackiej 

(południowa część gminy).  

 

Zapadlisko Przedkarpackie zbudowane jest z niezaburzonych osadów mioceńskich  

o bardzo znacznej miąższości.  

Starsze podłoże, w postaci iłów krakowieckich, występuje na głębokości 12 –15 m p.p.t. 

Bezpośrednio na utworach mioceńskich zalegają plejstoceńskie osady akumulacji 

rzecznej, reprezentowane są przez serię piaszczysto żwirową i mady rzeczne (holocen) 

złożone z glin i pyłów oraz gruntów wodno –zastoiskowych. 

Grubość pokrywy czwartorzędowej zależy od konfiguracji terenu i waha się od  

6,0 – 15,0 m. 

 

Brzeżna strefy Wschodnio – Karpackiej zbudowane jest ze sfałdowanych molasowych 

osadów miocenu, nasuniętych na niesfałdowane utwory miocenu Zapadliska 

Przedkarpackiego, tworząc tzw. jednostkę stebnicką.  Na wschód od granicy państwa, w skład 

jednostki wchodzą również utwory fliszowe wykształcone podobnie do utworów serii 

skolskiej. Występują w nich złoża ropy naftowej Karpat. Ku zachodowi jednostka Stebnicka 

chowa się pod nasunięciem  jednostki skolskiej i dalszy jej przebieg nie jest znany. 

Utwory czwartorzędowe (holocen) o miąższości, średnio ponad 20 m wykształcone są jako 

lessy oraz gliny, iły, piaski i żwiry. 

Less jako skała w stanie suchym jest twarda i pod naciskiem może ulegać rozpadowi. 

Wilgotny less przybiera konsystencję plastyczną i może ulec samoistnemu osiadaniu czy 

spełzywaniu. Odsłonięty less bardzo łatwo ulega erozji wodami opadowymi.  

Na terenach lessowych występuje charakterystyczne zjawisko sufozji, powodujące zapadanie 

się terenu. Niekorzystne właściwości lessu ujawniają się po odsłonięciu powierzchni ziemi  

i pozbawieniu jej zadarniania, szczególnie po silnych i obfitych opadach.  

Na terenach lessowych, po odsłonięciu powierzchni ziemi i pozbawieniu jej zadarniania oraz 

poddawaniu obciążeniom mechanicznym, mogą wystąpić nasilone procesy erozyjne.  

 

Brama Przemyska jest obniżeniem uformowanym przez rzeki plejstoceńskie, które 

odprowadzały wody do Dniestru W obrębie Bramy utwory mioceńskie zostały sfałdowane  

wraz z fliszem w postaci płaszczowiny stebnickiej. 
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3.1.3. Wody powierzchniowe. 

Przez obszar gminy - Płaskowyż Sańsko Dniestrzański przebiega bałtycko-czarnomorski 

dział wodny. Niewielka część bezimiennych potoków płynących w południowo – wschodniej, 

przygranicznej części gminy odprowadza wody do zlewni Dniestru.  

Prawie cały obszar gminy położony jest w zlewni rzeki San, będącej rzeką graniczną 

gminy. San przepływa wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy na długości ok. 6 km.  

 

Wody powierzchniowe gminy tworzą liczne, w większości bezimienne cieki wodne, 

dopływy Sanu. Cieki zasilane są głównie wodami opadowymi i roztopowymi, szybko reagują 

na zmiany zasilania. 

W obszarach rolnych Pradoliny występuje gęsta sieć rowów melioracyjnych, 

odwadniających obszar. Głównym rowem jest kanał Ulgi, odprowadzający wody z obszaru 

gminy, w kierunku północnym, do rzeki Wiszni, płynącej w gminie Stubno. 

Wody powierzchniowe tworzą  także niewielkie obszarowo stawy w zespołach 

podworskich oraz wypełniane okresowo starorzecza Sanu. 

 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki San w profilu wodowskazowym Przemyśl: 

 km  biegu rzeki           - 165,9 

 zlewnia                      - 3686 km² 

 poziom zera wodowskazu - 190,55 m 

 średni roczny przepływ SQ Sanu na wodowskazie w Przemyślu wynosi 51,7 m³/s, 

 średni niski przepływ SNQ wynosi 11,6 m³/s, 

 najniższy przepływ NNQ /zaobserwowany w1973 r./ wynosił 8,65 m³/s, 

 najwyższy zaobserwowany przepływ WWQ zaobserwowany w 1941 r wynosił  

2020 m³/s, 

 najwyższy zaobserwowany przepływ WWQ zaobserwowany w 1980 r wynosił  

1410 m³/s, 

 wielkie wody prawdopodobne Q10 wynoszą 1 360 m³/s, 

 wielkie wody prawdopodobne Q1 wynoszą 2 270 m³/s. 

 

Rzeka San charakteryzuje się znaczną zmiennością stanów wód, z bardzo wyraźnie 

zaznaczonymi wezbraniami wiosennymi (marzec), spowodowanymi roztopami oraz letnimi, 

powodowanymi obfitymi opadami. Stany niżowe występują jesienią (wrzesień, październik) 

oraz zimą (styczeń, luty).  

Wahania stanu wód łagodzone są przez oddziaływanie zespołu zbiorników retencyjnych 

Solina – Myczkowce. Przy prawidłowej  gospodarce zespołu zbiorników, przepływy 

minimalne nie powinny spadać poniżej 6,0 m
3
/sek, a wielkie wody prawdopodobne powinny 

ulec obniżeniu z Q1%=2270 m
3
/sek do Q1%=1830 m

3
/sek. 

 

Zagrożenie powodziowe 

W opracowaniu „Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni 

Sanu jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej” (RZGW Kraków, 

2010 r.), zostały wyznaczone obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla gminy 

Medyka. 

Część gminy, wzdłuż Sanu narażona jest na zalewanie wodami Q5 i Q1. 

Obszar zalewowy przewidziany jest do ochrony projektowanymi wałami.  

Zasięg terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią, wodami Q1 i Q5 przedstawia 

załącznik graficzny do ekofizjografii - mapa „Stan Środowiska przyrodniczego”. 
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Jakość wód powierzchniowych 

W 2010 r. badania i ocenę jakości wód powierzchniowych przeprowadzono w oparciu  

o Program państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata  

2010  – 2012, zgodnie z wymogami RDW. Klasyfikacja wód głównego cieku obszaru gminy, 

- rzeki San była prowadzona przez WIOŚ w Rzeszowie dla jednolitych części wód 

powierzchniowych (jcw), w ramach monitoringu diagnostycznego: 

 jednolitej części wód powierzchniowych – Zlewnia Sanu od Osławy do Wiaru (kod 223) 

 punktu pomiarowo kontrolnego San Ostrów (kod PLO151601 1916) 

 kilometr biegu rzeki 169,5 km 
 

Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia w punkcie monitoringu San Ostrów: 

 kategoria jakości wody A3 

 wskaźniki degradujące 

 fizykochemiczne (FCH) – A3 fenole, 

 mikrobiologiczne (B) – A3 liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu 

kałowego. 

Wody w klasie A3 to wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego, 

chemicznego, w szczególności utlenienia, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji 

na węglu aktywnym oraz dezynfekcji.  

 

Klasyfikacja stanu wód w punkcie monitoringu San Ostrów: 

 stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany,  

 stan chemiczny – umiarkowany,  

Wody powierzchniowe zostały też objęte badaniami pod względem przydatności do 

bytowania ryb. Badania takie przeprowadzono dla wód Sanu w punkcie pomiarowym San – 

Krasice. Badania wykazały, że wody nie spełniają wymagań określonych dla bytowania ryb  

w warunkach naturalnych. O takiej klasyfikacji zadecydowały azotyny. 

 

Główny wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych maja niedostatecznie 

oczyszczone ścieki komunalne i wody opadowe, odprowadzanie ścieków gospodarczo - 

bytowych bezpośrednio do potoków i rzek, awarie systemów oczyszczania ścieków i sieci 

kanalizacji oraz spływy powierzchniowe z terenów rolniczych.  

 

3.1.4. Wody podziemne. 

Wody podziemne 

Zasoby wód podziemnych i ich wydajność związane są z budową geologiczną.  

Zgodnie z mapą Hydrologiczną Polski obszar gminy, położony jest na pograniczu  

2 regionów hydrogeologicznych: Karpackiego i Przedkarpackiego. 

W Regionie Karpackim obejmującym niewielki obszar w południowej części gminy  

poziom wodonośny związany jest z występowaniem trzeciorzędowych i kredowych 

piaskowców, zalęgających naprzemianlegle z łupkami. Obszar ten cechuje się 

skomplikowanymi warunkami hydrogeologicznymi. Istnieją tu niezbyt korzystne warunki dla 

ujęcia wód z uwagi na skomplikowaną budowę geologiczną oraz niewielką wodonośność 

piaskowców.  

W Regionie Przedkarpackim obejmującym obszar prawie całej gminy występują wody 

porowe w utworach czwartorzędowych, piaskach i żwirach zalegających w spągu osadów 

wodnolodowcowych i rzecznych. Miąższość serii wodonośnej jest zróżnicowana, co wpływa 

na jej wydajność. Zwierciadło wody o ciągłym poziomie jest swobodne lub lekko napięte. 

Zasilanie wód następuje przez infiltrację wód powierzchniowych i opadowych. 
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Ze względu na powyższe w obszarze gminy wyróżnia się 2 obszary o różnej 

wodonośności potencjalnej, warunkującej możliwości zaopatrzenia w wodę sieci osadniczej: 

 Obszar północny o najkorzystniejszych warunkach do poboru wód, gdzie wodonośność 

potencjalna wynosi 30 – 70 m
3
/h - obejmujący miejscowości Hurko, Hureczko, Torki  

i Leszno. 

 Obszar południowy, o niezbyt korzystnych warunkach do poboru wód, gdzie 

wodonośność potencjalna wynosi2 -10 m
3
/h – obejmujący miejscowości Medyka, 

Siedliska i Jaksmanice. 

 

Głębokość ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych, na terenie gminy jest 

zróżnicowana i wynosi 0 – 10 m ppt. na obszarze Pradoliny i w dolinach rzecznych oraz 0 – 5 

m ppt na pozostałych terenach. 

 

Część gminy leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 429 

„Dolina Przemyśl” . 

„Dolina Przemyśl” jest zbiornikiem dwudzielnym, rozciągającym się po dwóch stronach 

rzeki San; prawa odnoga rozciąga się od granic Przemyśla po Radymno, lewa od wsi Torki na 

południu po Łazy na północy.  

Zbiornik zbudowany jest z utworów porowych formacji czwartorzędowej, poziom 

wodonośny związany jest z piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi osadami czwartorzędu.  

W nadkładzie warstwy wodonośnej występują utwory słabo przepuszczalne, wykształcone  

w postaci lessów, glin i pyłów piaszczystych o miąższości powyżej 10 m. Miąższość utworów 

wodonośnych mieści się najczęściej w przedziale od 5 do 10 m, a zwierciadło wody 

występuje najczęściej pod ciśnieniem. Wielkość naporu może lokalnie dochodzić do 10 m.  

Głębokość występowania warstwy wodonośnej wynosi 5–15 m, zaś wydajność  

z pojedynczego otworu 30–50 m3/h, lokalnie może dochodzić do 70 m
3
 /h. Odpływ wód 

podziemnych odbywa się do Sanu. Moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 228 m
3
/d·km

2.
 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) Nr 429 „Dolina Przemyśl” posiada, 

zatwierdzoną decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

z dnia 21 marca 1997 r. znak KDH1/013/5888/97 r.  dokumentację geologiczną opracowana 

przez zespół autorski Przedsiębiorstwa Geologicznego S.A. w Krakowie, zawierającą 

ustalenia warunków hydrologicznych dla GZWP. Dla zbiornika została wydzielona strefa 

ochronna o powierzchni 187,5 km
2
. 

 

GZWP Nr 429 „Dolina Przemyśl” posiada dwa rodzaje stref ochronnych: 

 Obszar najwyższej ochrony ONO – wyznaczono przyjmując jako podstawowe kryterium 

przedział czasowy wynoszący 25 lat, w ciągu którego potencjalne zanieczyszczenia mogą 

dostać się do wód podziemnych zbiornika. Uwzględniając powyższe wyznaczono strefę 

ONO o powierzchni 84,5 km
2
, co stanowi 61,5% powierzchni zbiornika. W granicach 

obszaru  znajdują się grunty wsi Leszno i Torki. 

 Obszar wysokiej ochrony OWO - - obejmuje pozostałe części zbiornika, na których czas 

przesiąkania pionowego wynosi 25 – 100 lat. Po nadto do  obszaru OWO zaliczono teren 

wokół zbiornika, wyznaczony w sposób, że czas przepływu poziomego wód  

podziemnych z kierunku zasilania do granic zbiornika odpowiada okresowi 25 lat. 

Powierzchnia OWO w obrębie zbiornika wynosi 53 km
2
 a poza zbiornikiem 99 km

2
, 

łącznie 152 km
2
. W granicach obszaru  znajdują się grunty wsi Medyka, Leszno i Torki. 

 

Wysoką rangę ochronna wód podziemnych GZWP Nr 429 „Dolina Przemyśl”, 

wyodrębnionego z kopalnej doliny Sanu przyznano z uwagi na to, że wody czwartorzędowe 

stanowią jedyną możliwość zaopatrzenia mieszkańców rejonu, pomijając możliwość 
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zaopatrzenia w wodę z wód powierzchniowych; cieków wodnych, w tym przede wszystkim 

rzeki San. Obecnie z wód powierzchniowych korzysta ok.80 % mieszkańców rejonu 

zbiornika. 

Wody podziemne zbiornika narażone są na zagrożenia związane przede wszystkim  

z działalnością człowieka.  

Z uwagi na to, że wody podziemne zbiornika pochodzą całkowicie z infiltracji opadów, 

dla zachowania czystości wód w zbiorniku konieczne jest odpowiednie zagospodarowanie 

terenu, połączone z wyeliminowaniem zanieczyszczeń z obszaru spływu  wód do zbiornika  

i zasięgu oddziaływania ujęcia. 

Na terenie zbiornika najbardziej zagrożone są wody podziemne występujące w obrębie 

tarasów niskich. Zwierciadło wody występuje płytko, a warstwa izolująca ma miąższość  

0–2 m. Warunki takie panują w strefie bezpośrednio przylegającej do koryta rzeki. Przepływ 

wód podziemnych jest tu szybki lub bardzo szybki, zaś czas przesiąkania pionowego krótki  

(w wielu przypadkach nawet do kilku godzin). Wielkość poboru wody podziemnej może 

także doprowadzić do degradacji warstwy wodonośnej. Dlatego też eksploatację wód należy 

prowadzić w taki sposób, aby ilość wydobywanej wody nie przekroczyła wielkości zasobów 

zatwierdzonych dla poszczególnych ujęć. 

Działania ochronne jakości wód Zbiornika; nakazy, zakazy i zalecenia ochronne, w tym 

eliminowanie możliwości lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska, 

powinny być respektowane i uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Jakość wód podziemnych  
W 2010 r., jakość wód podziemnych była kontrolowana przez Państwowy Instytut 

Geologiczny, w sieci krajowej monitoringu wód podziemnych, w obrębie wydzielonych tzw. 

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPD).  

Gmina Medyka położona jest w granicy JCWPd Nr: 154 obejmującej obszar  

o powierzchni 1 228,6 km
2
, w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich i Wschodniego 

Podkarpacia; woj. Podkarpackie, powiaty: m. Przemyśl, przemyski, brzozowski, sanocki, 

rzeszowski. 

 

Cecha szczególna JCWPd Nr: 154 (ilościowa, chemiczna- jakościowa): 

 Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki) 

 ilościowo – stan dobry 

 jakościowo - stan średni. 

 Pg-Cr – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych 

(fliszowych), strefa aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t. 

 ilościowo – stan słaby, 

 jakościowo - stan bardzo dobry. 

 

Największy wpływ na zanieczyszczenie wód podziemnych mają: 

 obiekty związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych, 

 niesprawne systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków,  

 wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych, 

 fermy zwierząt, 

 stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, 

 eksploatacja surowców mineralnych. 
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3.1.5.Gospodarka wodno – ściekowa. 

Gospodarka wodna 

Ludność gminy w 100 % jest zaopatrywana w wodę z wodociągów komunalnych.  

Sieć wodociągowa jest zasilana: 

- z wodociągów miasta Przemyśla zaopatrywane są miejscowości Hurko. Hureczko, 

Siedliska i Jaksmanice. 

- z ujęć głębinowych grupowych – funkcjonujące ujecie wody w Torkach, o wydajności 

878 m
3
/dobę zaopatruje w wodę miejscowości Medyka, Torki i Leszno, z ustanowionymi 

strefami ochronnymi  

 

Charakterystyka głównych ujęć wód podziemnych i studni w gminie Medyka 

Nazwa ujęcia 
Lokali- 

zacja 

Głębokość 

otworu 

(m p.p.t.) 

Użytkownik 

ujęcia 

Wydajność 

ujęcia 

(m
3
/h) 

Głębokość 

lustra wody 

(m p.p.t.) 

Studnie S1bis,  

S3 

 S1 

Torki 

gm. Medyka 

17 

16 

18 

Gminny Zakład 

usług Wodnych 

Medyka 

20 

64 

74 

1,15 

2,30 

3,70 

Studnie 

Wiercone 

- Nr 1 

- Nr 2a 

- Nr 3 

Medyka  

 

 

25 

 

Prywatne 

Przedsiębiorstwo 

Zaopatrzenia i 

Zbytu Bogdan 

Boryło w Medyce 

 

 

 

38 

 

 

 

 

8 

 
Źródło: Urząd Gminy 

 

Powierzchniowe ujęcie wody na rzece San dla stacji  kolejowej Medyka, którego 

ustanowione strefy ochrony sanitarnej pośredniej zewnętrzna i wewnętrzna obejmują grunty 

miejscowości Hurko i Hureczko. 

 

Gospodarka ściekowa 

W gminie Medyka skanalizowanych jest pięć miejscowości: Medyka, Torki, Leszno, 

Siedliska i Jaksmanice, natomiast w dwóch pozostałych tj. Hurko i Hureczko budowa 

kanalizacji jest na ukończeniu. W 2005 r. w miejscowości Medyka została wybudowana 

biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 748 m
3
/dobę.  

Ścieki z miejscowości Hurko, Hureczko, Siedliska i Jaksmanice  zgodnie z opracowanym 

programem kanalizacji maja być kierowane do oczyszczalni ścieków w Przemyślu. 

 

3.1.6. Gleby. 
 

Gleby w gminie  Medyka różnią się pod względem typologii i rodzaju skały macierzystej. 

W większości są to gleby pseudobielicowe i brunatne wytworzone z lessów, pyłów lessowych 

i częściowo z glin.  Są to gleby pochodzenia mineralnego. 

Wszystkie gleby są strukturalne, urodzajne o dobrym stopniu kultury.  

Pod względem bonitacji w obszarze gminy występują w większości gleby klasy I-III. Zajmują 

one około 70 % powierzchni wszystkich użytków rolnych. 

Obszar gminy (wg. IUNiG Puławy) należy do Kańczudzko – Przemyskiego Regionu 

Glebowo – Rolniczego. Jest to region z przewagą gleb kompleksu 2 przydatności rolniczej 

(pszennego dobrego), dużym udziałem kompleksu 8 (zbożowo-pastewnego mocnego)  

i mniejszym kompleksu 1 (pszennego bardzo dobrego).  

Wśród użytków zielonych przeważają użytki zielone średnie (2z) oraz użytki zielone 

dobre i bardzo dobre (1z). 
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Udział gleb gminy według ich przydatności rolniczej  

Typ 

wskaźnika 

Gleby gruntów ornych i sadów Grunty łąk i pastwisk 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI I II III IV V VI 

Powierzchnia 

(ha) 
11 482 1191 964 794 197 70 - 34 192 543 435 53 17 

Udział w pow. 

gminy (%) 
1,8 7,9 19,6 15,9 13,1 3,2 11,5 - 0,6 3,2 9 7,2 0,9 0,3 

Udział w pow. 

gr.rolnych (%) 
3 13 32,1 26 21,4 5,3 19 -       

Źródło: Urząd Gminy 

 

Gmina Medyka posiada bardzo urodzajne gleby, wysokich klas bonitacyjnych. W myśl 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, gleby chronione klas I – III, wymagają 

uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów chronionych na cele nierolnicze. 

 

3.1.7. Surowce mineralne. 

Na terenie gminy Medyka występuje złoże gazu ziemnego, obejmującego swym 

zasięgiem południową części gminy. 

Gaz występuje w piaszczystych seriach mioceńskich i jest związany ze strefą brzeżną 

nasunięcia Karpat fliszowych na obszar Zapadliska. 

Dla złoża gazu został utworzony Obszar Górniczy Gazu Ziemnego „Przemyśl”. – decyzja 

MOŚZNiL nr Gk/wk/MN/2923/97 z dnia 26.08.1997r 

Na obszarze gminy Medyka, w dolinie Sanu występują udokumentowane złoża kruszywa 

naturalnego.  

 
Zarejestrowane i udokumentowane złoża geologiczne. 

L.p. Nazwa złoża Powierzchnia 

złoża w ha 

Zasoby bilansowe w tys. 

ton 

Wydobycie roczne w 

tys. ton 

Kruszywo naturalne (złoża zawierające piasek  ze żwirem) 

1 Hureczko 68,6 13470,0 119,0 

2 Hurko - 4310,0 - 

3 Torki II 43,3 5928,8 - 

Kopaliny ilaste do produkcji kruszywa lekkiego 

4 Hureczko 68,6 2084,0 - 
Źródło: Urząd Gminy 

Obszary o perspektywicznych zasobach geologicznych. 

L.p. Miejscowość Rodzaj kopaliny 

Zasoby 

perspektywiczne (tys. 

ton) 

Obszary chronione, 

na których położone 

jest złoże 

1 Hurko Kruszywo naturalne - - 

2 Hureczko Kruszywo naturalne - - 

Źródło: Urząd Gminy 

 

Zgodnie z informacją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie w granicach 

administracyjnych gminy Medyka, objętych zmianą Studium, są następujące tereny górnicze: 

 Teren górniczy gazu „Przemyśl” – wyznaczony decyzją Ministra Środowiska z dnia  

5.05. 2000 r., znak: DGe/EZ/487-2642/2000 na wydobycie gazu  wydano koncesję nr 100/94  

z  dnia 27.06.1994 r. 

 Teren górniczy „Torki II – część A” –wyznaczony decyzją Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z dnia 22.04. 2010 r., znak: RŚ.IV.WZ.7512-72/10 
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3.1.8 Gospodarka odpadami. 

Gmina Medyka nie posiada składowiska odpadów. Odpady z terenu Gminy wywożone są 

na składowisko w Młynach w Gminie Radymno lub w Przemyślu.  

Odpady gromadzone są w workach z tworzywa sztucznego oraz pojemnikach, których odbiór 

od mieszkańców prowadzą specjalistyczne firmy. Firmy prowadzą również selektywną 

zbiórkę odpadów 

 

3.1.9. Klimat. 

Według Okołowicza i Gumińskiego, gmina Medyka leży w ramach przejściowego 

klimatu strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie Sandomiersko Rzeszowskiej. 

Charakterystyka dzielnicy klimatycznej: 

 Amplituda temperatur - 21 - 22°C w skali roku, 

 Średnia roczna temperatura - 8°C, 

 Opad roczny - 600 – 800 mm, 

 Średnia roczna dni mroźnych w – 30, 

 Średnia roczna dni z przymrozkiem - 109 dni od października do kwietnia, 

 Średni czas zalegania pokrywy śnieżnej - 80 - 90 dni,  

 Średnia roczna dni z mgłą – 44, 

 Okres wegetacji - 200 - 220 dni, 

 Najwyższa wilgotność powietrza – zimą, 

 Najniższa wilgotność powietrza - latem  

 Najmniejsze zachmurzenie - od lipca do września, 

 Najwyższe zachmurzenie - od listopada do lutego, 

 Najwięcej opadów - lipiec 99 mm 

 Najmniej opadów - styczeń i luty 33 mm, 

 Wiatry  - zach. i pd. – zach. oraz typu fenowego, 

 Jesień - ciepła i długa, 

 Lato – upalne, 

 Średni czas trwania termicznych pór roku 

 przedwiośnie - 24 dni, 

 wiosna - 54 dni, 

 lato - 107 dni, 

 jesień - 57 dni, 

 przedzimie - 28 dni, 

 zima - 89 dni. 

Warunki klimatu lokalnego w gminie są uzależnione od wysokości n.p.m., ekspozycji  

i spadku terenu oraz rodzaju, wieku i zwarcia drzewostanu.  

Omawiany teren, charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami topoklimatycznymi. 

Dolina Sanu i doliny boczne narażone są na występowanie zjawisk inwersyjnych oraz dużą 

częstotliwość występowania mgieł. 

Stoki o ekspozycji północno - wschodniej i wschodniej są obszarem o potencjalnie 

najdłuższym okresie zalegania pokrywy śnieżnej, mało korzystnych warunkach termicznych, 

solarnych i wilgotnościowych.  

Najkorzystniejsze na tym obszarze warunki topoklimatyczne posiada płaskowyż lessowy 

oraz stoki o ekspozycji południowej i południowo zachodniej. Występują tu bardzo korzystne 

warunki topoklimatyczne i bardzo korzystne warunki solarne. Teren położony jest poza 

zasięgiem strefy występowania częstych zjawisk inwersyjnych i mgieł, posiada bardzo 

korzystne warunki wilgotnościowe i jest dobrze przewietrzany. 
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Dolina Sanu stanowi korytarz przewietrzania dla miasta Przemyśla, wiejące nią wiatry 

zachodnie, na terenie gminy Medyka wykorzystują obniżenie Bramy Przemyskiej jako 

przedłużenie korytarza. 

 

1.1.10. Zanieczyszczenie powietrza. 

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy Medyka, w roku 2010 określono na 

podstawie danych WIOŚ Rzeszów. 

Dane dotyczące stężenia poziomu zanieczyszczeń w powietrzu pochodzą z punktu 

monitoringu powietrza  w Przemyślu i z Medyki.  

 
Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza (Przemyśl) 

Źródła emisji Substancja 

Emisja  SO2 NO2 CO Pył 

Z punktowych źródeł 

energetycznego spalania paliw 

Roczna 

[Mg/rok] 
508 185 198 218 

Z ogrzewania mieszkań Roczna 

[Mg/rok] 
269 120 283 955 

Z energetycznego spalania paliw w 

rozbiciu na sezony 

Roczna 

[Mg/rok] 

Sezon 

letni  
254 105 89 225 

Sezon 

zimowy 
523 199 362 948 

Ze znaczących zakładów 

przemysłowych 

Roczna 

[Mg/rok] 
0 0 0 56 

 
Poziom stężenia zanieczyszczeń oraz klasy wynikowe i klasyfikacja ogólna (Przemyśl) 

Substancja 

Średnioroczne stężenie poziomu 

zanieczyszczeń [g/m
3
] 

Symbol 

klasy 

wynikowej 

Symbol klasy 

ogólnej Stan faktyczny Dopuszczalna 

norma 

SO2 7,3 20 A 

C 

NO2 17,8 40 A 

PM10 42,3 40 C 

PM2,5 41,3 25 C 

Pb  0,5 A 

C6H6 3,4 5 A 

CO   A 

03   A 

Badania wykazują, że w żadnym punkcie monitoringu nie stwierdzono przekroczenia 

wartości dopuszczalnych poziomów stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, 

ołowiu oraz benzenu. 

Zanotowano przekroczenia standardów imisyjnych, ustalonych dla pyłu zawieszonego 

PM10, i PM2,5. 

Wysokie wartości pyłu zawieszonego w powietrzu odnotowano głównie w okresie 

grzewczym. Źródłem zanieczyszczenia są lokalne emitery, głównie  piece i kotłownie 

węglowe oraz transport samochodowy. 

 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy są procesy spalania paliw 

stosowanych w gospodarce cieplnej, transport samochodowy oraz Port Przeładunkowy – w 

którym podczas rozładunku materiałów sypkich (głównie granulatu rudy żelaza) emitowane 

są szkodliwe pyły.  

Zanieczyszczenia powstające głównie w wyniku niskiej emisji należy ograniczyć  poprzez 

centralizację ogrzewania lub zmianę czynnika grzewczego na ekologiczny - gaz lub olej 

opałowy. 
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3.1.11. Hałas i zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Ocenę stanu akustycznego środowiska przeprowadzono w oparciu o rozporządzenia 

wykonawcze : 

a) Rozporządzenie MŚ z dn. 14.06.2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (DzU.2007.120.826) 

b) Rozporządzenie MŚ z dn. 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu 

(Dz.U.2002.8.81) 

 

Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu na 

danym terenie, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska.  

Poziomy dopuszczalne określone wskaźnikami: LDWN, LN, LAeqD i LAeqN odnoszą się 

do różnych kategorii źródeł oraz rodzajów terenów w odniesieniu do planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

1. wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych: 

- LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w 

ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział 

czasu od godz. 6.00 do godz.18.00), pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od 

godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 

22.00 do godz. 6.00). 

- LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu 

wszystkich pórnocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

2. wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia warunków kontroli korzystania ze 

środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

- LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej, jako przedział 

czasu od godz.6.00 do godz. 22.00). 

- LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej, jako przedział 

czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

L.p. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł 

hałasu 

pora dnia -

przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom 

pora nocy -

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godzinom 

pora dnia -przedział 

czasu odniesienia równy 

8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

pora nocy -przedział 

czasu odniesienia 

równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie 

nocy 

1 a Obszary A ochrony  

    uzdrowiskowej 

b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej  

jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze  

   stałym lub wielogodzinnym  

    pobytem dzieci i młodzieży 

c. Tereny domów opieki 

d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 45 
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3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej  

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

rzemieślniczymi 

c. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 

poza miastem 

d. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

4 a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców ze 

zwartą zabudową mieszkaniową i 

koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i 

usługowych 

65 55 55 45 

 

Progowe poziomy hałasu w środowisku 

L.p. Przeznaczenie terenu 

Progowy poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

pora dnia -

przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom 

pora nocy -

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godzinom 

pora dnia -przedział 

czasu odniesienia równy 

8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia, kolejno 

po sobie następującym 

pora nocy -przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 
Obszary A ochrony 

uzdrowiskowej 
60 50 50 45 

2 
Tereny wypoczynkowo-

rekreacyjne poza miastem 
60 50 - - 

3 

a)Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży  

b)Tereny zabudowy szpitalnej 

i domów opieki społecznej 

65 60 60 50 

4 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
75 67 67 57 

 
Obszary gminy stanowią tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, zabudowy zagrodowej, tereny mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zabudowy 

mieszkaniowej-jednorodzinnej, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. dopuszczalne poziomy 

hałasu wynoszą: LAeqD = 60 dB, LAeqN = 50 dB oraz LAeqD = 55 dB, LAeqN = 50 dB [9]. 

 
W celu określenia warunków akustycznych panujących w bezpośrednim sąsiedztwie 

tranzytowych tras komunikacji drogowej w kierunku przejść granicznych, WIOŚ Rzeszów 

przeprowadził w 2004 roku badania hałasu w miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż 

trasy w kierunku przejścia granicznego, w tym w miejscowości Medyce.  

 
Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu komunikacyjnego na drogach dojazdowych do przejść 

granicznych 
Nr drogi/ pora pomiaru Miejscowość  Ilość 

punktów 
Leq [dB] Dopuszczalna 

norma wg. 

rodzaju terenu 

Uśrednione 
natężenie 

ruchu 

% udziału 
pojazdów 

ciężkich 

Droga krajowa nr 28/ pora dzienna Medyka 4 62,7-71,9 55 281 11 

Droga krajowa nr 28/ pora nocna Medyka 4 64,5 – 66,9 45 105 19 

 

Wyniki badań wykazały, że we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych  

w Medyce stwierdzony poziom hałasu, czarowno w porze dziennej, jak i nocnej nie spełnia 

Dopuszczalnych, w stosunku do funkcji spełnianej przez teren, poziomów określonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 
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Wyniki pomiarów hałasu przeprowadzone w Medyce, w ramach Państwowego 

monitoringu środowiska wskazują, że głównym źródłem emisji hałasu do środowiska jest 

komunikacja drogowa i transport samochodowy na przebiegu drogi krajowej nr 28.  

Doprowadzenie poziomów hałasu komunikacyjnego do wartości dopuszczalnych, 

utrzymanie na tym poziomie lub poniżej poziomu dopuszczalnego wymaga dalszych działań.  

Obniżenie wysokich poziomów hałasu można osiągnąć poprzez: ograniczenie prędkości 

pojazdów, poprawę płynności ruchu, naprawę nawierzchni jezdni, oraz stosowanie ekranów 

akustycznych. 
 

Hałas kolejowy 

Transport kolejowy jest źródłem emisji hałasu o znacznych poziomach, przekraczających 

wartości normatywne zarówno w porze nocnej, jak i dziennej. Zasięg ponadnormatywnych 

wartości obejmuje tereny wokół tras kolejowych do około 40 m w porze dziennej i może 

wzrosnąć nawet do kilkuset metrów w porze nocnej (w zależności od konfiguracji terenu). 

Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa E -30 o charakterze międzynarodowym. 

Na terenach kolejowych zlokalizowany jest „suchy porty przeładunkowy” Medyka. Główna  

Rozwój kolejnictwa wiąże się przede wszystkim ze wzrostem prędkości poruszania się 

pociągów, co bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń oraz cichszych konstrukcji 

skutkować będzie coraz większymi oddziaływaniami akustycznymi. Pomimo niewątpliwych 

uciążliwości jakie wywołuje hałas pochodzący od trakcji kolejowej nie prowadzono  

w gminie badań poziomu hałasu kolejowego. 
Najbardziej narażeni na uciążliwości akustyczne związane z bliskim sąsiedztwem przejścia 

granicznego są i będą mieszkańcy Medyki, której najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 

około 200 metrów od terenów kolejowego przejścia granicznego Przemyśl – Mościska. 

Konieczne jest w związku z tym ustawienie ekranów dźwiękochłonnych ograniczających 

oddziaływania akustyczne. 

 

Hałas przemysłowy 

Podstawowym źródłem hałasu przemysłowego w gminie Medyka są niewielkie zakłady 

produkcyjne, usługowe i gastronomiczne. Emitują one hałas o relatywnie niewysokim 

poziomie (przy niewielkich przekroczeniach wartości normatywnych) i niewielkim zasięgu 

oddziaływania. Jednakże ich lokalizacja w pobliżu terenów wymagających ochrony 

akustycznej stwarza, że stają się one obiektami uciążliwymi akustycznie o charakterze 

lokalnym. Należy kontynuować działania zmierzające do poprawy klimatu akustycznego  

w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, usługowej czy handlowej poprzez zastosowanie 

rozwiązań technicznych. 

 

Korytarze transportowe o charakterze tranzytowym, wyposażone w systemy komunikacji 

drogowej, kolejowej, silnie zurbanizowane, stanowiące przeważnie obszary  

o znacznie przekroczonych wskaźnikach dopuszczalnego zanieczyszczenia atmosfery, ziemi i 

wód, stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi to obszary narażone na stałe 

zanieczyszczenie powietrz, wód i gleby. 

Emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych ma coraz bardziej znaczący wpływ na jakość 

życia mieszkańców gminy.  

Brak punktu pomiarowego nie powala na jednoznaczne określenie skali zjawiska, 

jednakże można przypuszczać, że poza pasem jezdnym drogi krajowej Nr 28, teren może być 

zagrożony emisją komunikacyjną zwłaszcza w zakresie stężeń dwutlenku azotu. 

W przyszłości może nastąpić wzrost natężenia ruchu kołowego, co może spowodować 

wzrost emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu. 
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Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii - funkcjonuje na w 

miejscowości Chałupki Medyckie Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych firmy 

CTL POŁUDNIE spółka z o.o Kraków Oddział w Żurawicy ul. Kolejowa. 

Mają tam miejsce przeładunki: benzenu, benzyny, metanolu, oleju napędowego, oleju 

opałowego, oleju technicznego, ropy naftowej. 

 

3.1.12. Obszary chronione, krajobraz, rośliny, zwierzęta. 

 

Na terenach objętych zmianą studium nie występują obszary chronione w myśl 

ustawy o ochronie przyrody. 

 

Najbliższe dla terenów objętych zmianą studium obszary chronione to:  

 Obszary Natura 2000: 

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rzeka San” PLH 180007 – położony na 

granicy gminy, w odległości ok. 300 m od terenu Nr 4 (najbliżej położonego terenu)  

i ok. 500 m od terenu Nr 3 (planowanych elektrowni wiatrowych), 

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Fort Salis Soglio” PLH180008 – położony  

w południowo – wschodniej części gminy Medyka , w odległości ok. 2,3 km od terenu 

Nr 2 ( najbliżej położonego terenu) i ok. 8,5 km od terenu Nr 3 (planowanych 

elektrowni wiatrowych), 

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska PLH 180012 położony 

ok. 8,1 km na południowy zachód od granic gminy, 

- obszar specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” PLB180001 - położony ok. 

8,1 km na południowy zachód od granic gminy. 

 Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego - położony ok. 8,1 km na południowy zachód 

od granicy gminy. 

 Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu- położony ok. 4,1 km na 

północny -zachód od granicy gminy. 

 Rezerwaty Przyrody: 

- Rezerwat faunistyczny „Skarpa Jaksmanicka” – położony w południowo – wschodniej 

części gminy Medyka , w odległości ok. 3, 5 km od terenu Nr 2 ( najbliżej położonego 

terenu) i ok. 9,7 km od terenu Nr 3 (planowanych elektrowni wiatrowych), 

- Rezerwat florystyczny „Starzawa” – poza granicami gminy, ok. 6,0 km na północ  od 

granic gminy, 

- Rezerwat florystyczny „Szachownica kostkowata w Stubnie” – poza granicami gminy, 

w odległości ok. 6,5 km na północ od granic gminy, 

- Rezerwat florystyczny „Szachownica w Krównikach” – poza granicami gminy,  

w odległości ok. 500 m na południowy zachód od granic gminy, 

 Użytki ekologiczne: 

- Użytek ekologiczny „Starorzecze w Hurku” położony w południowo – zachodniej 

części gminy, w odległości ok. 600 m od terenu Nr 2 (najbliżej położonego terenu), 

- Użytek ekologiczny „Szachownica w Krównikach”, stanowiący otulinę dla rezerwatu 

„Szachownica w Krównikach”, poza granicami gminy, w odległości ok. 200 m od 

terenu Nr 2 (najbliżej położonego terenu). 

 

Szata roślinna na terenach objętych zmianą Studium 

Szata roślinna w granicach opracowania wskutek oddziaływania antropogenicznego uległa 

daleko idącym zmianom. Na większości obszaru opracowania naturalne zbiorowiska roślinne 

zostały zastąpione przez sztuczne, synantropijne, które charakteryzują się względną 

krótkotrwałością i małą zdolnością do samoregulacji. Zbiorowiska synantropijne różnicują się 
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na dwie grupy: ruderalną - towarzyszącą zwłaszcza przydrożom, oraz segetalną - występującą 

wśród upraw rolnych /roślin zbożowych i okopowych/. 

Ponad 90% powierzchni opracowania zajmują zbiorowiska segetalne o niskim potencjale 

ekologicznym gdzie dominują uprawy zbóż i roślin okopowych. Lista gatunków  

w agrocenozach na przestrzeni ostatnich lat uległa znacznej redukcji. 

Agrocenozy łąk i pastwisk obejmujące  ok. 20 % powierzchni użytków rolnych należą do 

zbiorowisk o znacznie większym potencjale ekologicznym /bogatsza pula genowa, większe 

zróżnicowanie fitosocjologiczne/ i stosunkowo dużej trwałości z tendencją do renaturyzacji 

stosunków ekologicznych w przypadku ekstensywnego użytkowania łąk oraz sukcesji 

naturalnej kierunku zbiorowisk krzaczastych w przypadku zaprzestania użytkowania 

gospodarczego. 

 

Teren nr 1 – jak na załączniku graficznym. 

Przeważają pola uprawne zbóż (pszenica, jęczmień). Zinwentaryzowano na tym obszarze 

zbiorowiska upraw zbóż zwłaszcza ozimych w których rozwijał się zespół Vicietum 

tetraspermae- zespół wyki czteronasiennej z charakterystycznymi gatunkami: Vicia 

tetrasperma (wyka czteronasienna), Bromus secalinus (stokłosa żytnia) Duże przywiązanie do 

zespołu wykazywała Vicia villosa (wyka kosmata), notowana w większości analizowanych 

płatów. Dodatkowo, o wyglądzie florystycznym zespołu decydowały występujące w dużym 

nasileniu Apera spica-venti (miotła zbożowa) i Anthemis (rumiany) zwłaszcza  Anthemis 

arvensis (rumian polny). 

Nieco większy potencjał ekologiczny występuje w rzadkich na tym terenie rowach 

melioracyjnych, prowadzących okresowo wodę. Gdzie w wilgotniejszych stanowiskach 

zaobserwowano zbiorowiska klasy Phragmitetea (szuwary) z charakterystycznymi 

gatunkami: Phragmites australis (trzcina pospolita), Glyceria maxima (manna mielec), pałka 

szerokolistna (Typha latifolia). Natomiast w bardziej suchych rowach melioracyjnych 

przeważały zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea. 

 

Teren nr 2 – jak na załączniku graficznym. 

Przeważają pola uprawne głownie pszenicy i kukurydzy rozcięte rzadką siecią rowów 

melioracyjnych, gdzie podobnie jak na terenie Nr 1 spotykane są zbiorowiska klasy 

Phragmitetea (szuwary) z charakterystycznymi gatunkami: Phragmites australis (trzcina 

pospolita), Glyceria maxima (manna mielec). 

 

Teren nr 3 – jak na załączniku graficznym. 

Około 70% powierzchni obszaru zajmują pola uprawne z przewagą upraw pszenicy  

i kukurydzy. Na glebach żyznych rozwijały się fitocenozy wyróżniające się udziałem 

gatunków charakterystycznych Polygono-Chenopodion, jak: Euphorbia helioscopia 

(wilczomlecz obrotny), Matricaria maritima subsp. inodora, (maruna bezwonna) Lapsana 

communis (łoczyga pospolita), Lamium amplexicaule, Lamium purpureum i masowym 

występowaniem Vicia hirsuta gatunku charakterystycznego Aperion spicae-venti.  

W środkowej części obszaru dominują agrocenozy łąkowe gdzie przeważają półnaturalne  

i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe występujące na mezo  

i eutroficznych siedliskach o różnym stopniu wilgotności z klasy Molinio-Arrhenatheretea.  

W klasie tej wyróżniono kilka grup zbiorowisk należących do rzędu: Trifolio fragiferae-

Agrostietalia stoloniferae - to półnaturalne, niskie murawy, występujące na obszarach 

okresowo zalewanych lub podtapianych. Zbiorowiska te porastają siedliska gleb żyznych, 

wilgotnych, zasobnych głównie w azot. Do charakterystycznych gatunków tego rzędu 

występujących na tym terenie należą: Elymus repens (perz właściwy ), Agrostis stolonifera 

(mietlica rozłogowa ), Alopecurus geniculatus (wyczyniec kolankowy), Festuca arundinacea 
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(kostrzewa trzcinowata ), Trifolium fragiferum s.l. (koniczyna rozdęta ) Triforium regens i 

pratense (koniczyna biała i czerwona). 

Na obszarach wykorzystywanych jak o pastwiska zinwentaryzowano kilka grup 

zbiorowisk zaliczanych do rzędu Plantaginetalia majoris  – zbiorowisk dywanowych 

(antropogeniczne, nitrofilne zbiorowiska miejsc silnie wydeptywanych) – z dominacją 

gatunków znoszących uszkodzenia mechaniczne. Do charakterystycznych gatunków tego 

rzędu występujących na tym terenie należą: Chamomilla suaveolens (rumianek 

bezpromieniowy ), Juncus tenuis sit chudy (Juncus tenuis), życica trwała (Lolium perenne), 

babka zwyczajna (Plantago major ssp. major), wiechlina roczna (Poa annua). 

Nieznaczne powierzchnie zajmują odłogi. Najliczniejszą grupę spośród gatunków 

zaobserwowanych na tym terenie, stanowiły byliny - typowe dla ekosystemów trawiastych. 

Brak mechanicznej uprawy gleby spowodował wytworzenie się trwałej darni. Liczna grupa 

roślin jednorocznych oraz jednorocznych lub dwuletnich to głównie gatunki migrujące  

z terenów sąsiednich - pól uprawnych i miejsc ruderalnych, m. in.: bylica pospolita (Artemisia 

vulgaris L.), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.), chaber bławatek 

(Centaurea cyanus L.), przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis (L.) Conquist), 

poziewnik pstry (Galeopsis speciosa Mill.), przytulia czepna (Galium aparine L.), bniec biały 

(Silene latifolia Poir.), rdest ptasi (Polygonum aviculare L.), starzec zwyczajny (Senecio 

vulgaris L.).  

Wzdłuż dróg polnych i trwałych miedz śródpolnych spotkać można zbiorowiska 

zaroślowe z dużym udziałem krzewów, m. in. głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna 

Jacq.), róży dzikiej (Rosa canina L.), maliny właściwej (Rubus idaeus L.), jeżyny fałdowanej 

(R. plicatus), bzu czarnego (Sambucus nigra L.) i jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia). 

W obszarze starorzecza dominowały zbiorowiska klasy Phragmitetea (szuwary)  

z charakterystycznymi gatunkami: Phragmites australis (trzcina pospolita), Glyceria maxima 

(manna mielec), Typha latifolia (pałka szerokolistna). 

 

Teren nr 4 – jak na załączniku graficznym. 

W zasadzie całość obszaru objęta jest uprawa pszenicy. Pozostała roślinność ogranicza się 

do skarpy drogi powiatowej i drogi polnej gdzie zlokalizowano płaty roślinności  

o niejednoznacznej przynależności fitosocjologicznej. 

 

Fauna 

Obszar gminy, jest terenem otwartym użytkowanym rolniczo, stanowi środowisko życia 

dla fauny charakterystycznej dla ekosystemów polnych łąkowych i zaroślowych. 

Występujące na obszarze gminy gatunki fauny: 

 owadów m. in. – trzmiele, paź królowej, zmierzchnica trupia główka, mieniak strużnik, 

biegacz skórzasty; 

 ryb m. in. – głowacz pręgopłetwy, piekielnica, strzebla potokowa, śliz; 

 płazów m. in. – traszki, ropuchy, rzekotka drzewna, żaby; 

 gadów m.in. – żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny, jaszczurki; 

 ptaków m. in. –  żołna, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety, bocian 

biały, bocian czarny; 

 ssaków m. in. – nietoperze, wydra, popielica, koszatka, jeleń, sarna, dzik, borsuk, kuna. 

 

Ryby 

Najwartościowsza fauna tego terenu występuje w rzece San, przepływającej na odcinku 

ok. 6 km, wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy. Występują tu gatunki ryb, których 

dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG, są to: minog strumieniowy /Lampetra planeri/, kiełb 
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białopłetwy /Gobio albipinnatus/, boleń /Aspius aspius,/ różanka /Rhodeus sericeus amarus/, 

brzanka /Barbus meridionalis/, koza złotawa /Sabanejewia aurata/, głowacz białopłetwy 

/Cottus gobio/, kiełb Kesslera /Gobio kessleri/. Oraz inne ważne gatunki ryb jak: piekielnica 

/Alburnoides bipunctatus/, świnka /Chondrostoma nasus/, sum europejski /Silurus glans/  

certa /Vimba vimba/, piekielnica /Alburnoides bipunctatus 

Głównym źródłem zagrożenia dla ryb jest przede wszystkim intensywna eksploatacja 

kruszywa, która powoduje zanikanie kamienistych tarlisk litofilnych gatunków ryb, do 

których należy większość najcenniejszych tutejszych gatunków. Poważne zagrożenie stanowi 

też bardzo rozpowszechnione kłusownictwo. 

Występowanie wielu chronionych gatunków ryb zadecydowało, że na odcinku od Sanoka 

do Jarosławia /ok. 150 km/, rzekę San objęto ochroną, w ramach obszarów Natura 2000, jako 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Rzeka San” PLH 180007. 

 

Ptaki 

Większość gatunków ptaków (poza gatunkami łownymi) jak i wszystkie gatunki 

nietoperzy, które występują w Polsce, są objęte ochrona prawna na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną. 

Dolina Sanu pełni rolę korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jest 

miejscem przystankowym w czasie corocznej migracji ptaków. Rzeka San oraz jej starorzecza 

stanowią jeden z cenniejszych przyrodniczo obszarów, bogate środowisko wodno – błotne, 

miejsce żerowania i schronienia wielu gatunków ptaków. 

Stwierdzono tu pojawianie się ptaków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, są to: zimorodek/Alcedo atthis/, bocian biały/Ciconia ciconia/, bocian czarny 

/Ciconia nigra/, błotniak stawowy /Circus aeruginosus/, błotniak zbożowy/Circus cyaneus/,  

błotniak łąkowy /Circus pygargus/, czapla biała /Egretta alba (Ardea alba)/, żuraw /Grus 

grus/, bielik /Haliaeetus albicilla/, bączek /Ixobrychus minutus/, dzięcioł zielonosiwy /Picus 

canus/, rybitwa białoczelna /Sterna albifrons/, rybitwa rzeczna/Sterna hirundo/. 

W południowej części gminy występuje chroniony gatunek awifauny – żołna, której 

miejsca lęgowe objęto ochroną, utworzono rezerwat – „Skarpa Jaksmanicka” 

 

W ramach monitoringu awifauny dla lokalizacji fermy wiatrowej w terenie nr3 

prowadzonego w okresie od wrzesień 2011 r. do lutego 2012 r. przez Grupę EkoSerwis - 

Agencja Ochrony Środowiska, zespół prowadzący monitoring (Mateusz Matysiak i Paweł 

Gębskiego) podczas liczeń - od września do listopada 2011 roku, stwierdził występowanie 70 

gatunków ptaków, w tym łącznie 17825 osobników. Najpospolitszym gatunkiem był szpak, 

następnie gawron i czajka, skowronek, śmieszka, kwiczoł, makolągwa, grzywacz, gęś 

zbożowa, zięba.  

Natomiast w okresie od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku, podczas liczeń, 

stwierdzono występowanie 34 gatunki ptaków, w tym łącznie 1304 osobniki. 

Najpospolitszym gatunkiem był kwiczoł, następnie czyż i trznadel.  

 

Wykaz stwierdzonych gatunków ptaków w okresie w okresie od wrzesień 2011 r. do lutego 

2012 r. na terenie planowanej inwestycji, wraz z ich statusem ochronnym 

1. Gęgawa (Anser anser), ptak łowny, 

2. Gęś zbożowa (Anser fabalis), ptak łowny, 

3. Gęś białoczelna (Anser albifrons), ptak łowny, 

4. Kuropatwa (Perdix perdix), ptak łowny, 

5. Grzywacz (Columba palumbus), ptak łowny, 

6. Bażant (Phasianus cochlinus), ptak łowny, 
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7. Czapla siwa (Ardea cinerea), częściowa ochrona gatunkowa, 

8. Czapla biała (Egretta alba),ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy Ptasiej, 

9. Kormoran (Phalacrocorax carbo ) częściowa ochrona gatunkowa, 

10. Bielik (Haliaeetus albicilla), ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy Ptasiej, 

z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 

11.  Błotniak zbożowy (Circus cyaneus) ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy 

Ptasiej, z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 

12. Jastrząb (Accipiter gentilis), ochrona gatunkowa, 

13. Krogulec (Accipiter nisus), ochrona gatunkowa, 

14. Myszołów włochaty (Buteo lag opus), ochrona gatunkowa, 

15. Myszołów (Buteo buteo), ochrona gatunkowa, 

16. Pustułka (Falco tinnunculus), ochrona gatunkowa, 

17. Drzemlik (Falco columbarius), ochrona gatunkowa, 

18. Sokół wędrowny (Falco peregrinus), ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy 

Ptasiej, z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 

19. Żuraw (Grus grus), ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy Ptasiej, 

20. Czajka (Vanellus vanellus), ochrona gatunkowa, 

21. Siewka złota (Pluvialis apricaria ), ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy 

Ptasiej,z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 

22. Śmieszka (Larus ridibundus), ochrona gatunkowa, 

23. Mewa pospolita (Larus canus), ochrona gatunkowa, 

24. Mewa białogłowa (Larus cachinnans), częściowa ochrona gatunkowa, 

25.  Siniak (Columba oenas), ochrona gatunkowa, 

26.  Sierpówka (Streptopelia decaocto) ochrona gatunkowa, 

27. Dzięcioł duży (Dendrocopos major), ochrona gatunkowa, 

28. Dzięcioł zielony (Picus viridis), ochrona gatunkowa, 

29. Lerka (Lullula arboreta), ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy Ptasiej, 

30. Skowronek (Alauda arvensis) ochrona gatunkowa, 

31. Dymówka (Hirundo Ustica), ochrona gatunkowa, 

32. Świergotek drzewny (Anthus trivia lis), ochrona gatunkowa, 

33. Świergotek łąkowy (Anthus pratensis), ochrona gatunkowa, 

34. Świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus), ochrona gatunkowa, 

35. Pliszka żółta (Motacilla flava), ochrona gatunkowa, 

36. Pliszka siwa (Motacilla alba), ochrona gatunkowa, 

37. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus), ochrona gatunkowa, 

38. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes), ochrona gatunkowa, 

39. Pokrzywnica (Prunella modularis), ochrona gatunkowa, 

40. Rudzik (Erithacus rubecula), ochrona gatunkowa, 

41. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros), ochrona gatunkowa, 

42. Pokląskwa (Saxicola rubetra), ochrona gatunkowa, 

43. Kląskawka (Saxicola Torquata), ochrona gatunkowa, 

44. Białorzytka (Oenanthe oenanthe), ochrona gatunkowa, 

45. Kos (Turdus merula), ochrona gatunkowa, 

46. Kwiczoł (Turdus pilaris), ochrona gatunkowa, 

47. Śpiewak (Turdus philomelos), ochrona gatunkowa, 

48. Droździk (Turdus iliacus), ochrona gatunkowa, 

49. Pierwiosnek (Ph. Collybita), ochrona gatunkowa, 

50. Mysikrólik (Regulus reguluj), ochrona gatunkowa, 

51. Raniuszek (Aegithalos caudatus), ochrona gatunkowa, 

52. Modraszka (Parus caeruleus), ochrona gatunkowa, 
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53. Bogatka (Parus major), ochrona gatunkowa, 

54. Sosnówka (Parus ater), ochrona gatunkowa, 

55. Sikora uboga (Poecile palustris), ochrona gatunkowa, 

56. Gąsiorek (Lanius collurio), ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy Ptasiej, 

57. Srokosz (Lanius excubitor ), ochrona gatunkowa, 

58. Sójka (Garrulus glandarius), ochrona gatunkowa, 

59. Sroka (Pica pica), częściowa ochrona gatunkowa, 

60. Kawka (Corvus monedula), ochrona gatunkowa, 

61. Gawron (Corvus frugilegos), częściowa ochrona gatunkowa, 

62. Kruk (Corvus coraz), częściowa ochrona gatunkowa, 

63. Szpak (Sturnus vulgaris), ochrona gatunkowa, 

64. Mazurek (Passer montanus), ochrona gatunkowa, 

65. Zięba (Fringilla coelebs), ochrona gatunkowa, 

66. Dzwoniec (Carduelis chloris), ochrona gatunkowa, 

67. Szczygieł (Carduelis carduelis), ochrona gatunkowa, 

68. Czyż (Carduelis spinus), ochrona gatunkowa, 

69. Makolągwa (Carduelis cannabina), ochrona gatunkowa, 

70. Czeczotka (Carduelis flammea ), ochrona gatunkowa, gatunek z I zał. Dyrektywy Ptasiej, 

z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 

71. Gil (Pyrrhula pyrrhula), ochrona gatunkowa, 

72. Trznadel (Emberiza citronella), ochrona gatunkowa, 

73. Potrzos (Emberiza schoeniclus), ochrona gatunkowa. 
 

Ssaki 

W gminie Medyka, w Forcie I „Salis Soglio” występuje jedno z największych zimowisk 

mopka Barbastella barbastellus oraz nocka Bechsteina Myotis bechsteinii. Fort został 

włączony do obszarów Natura 2000 jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Fort Salis 

Soglio” PLH180008 

W czasie badań chiropterologicznych przedrealizacyjnych na potrzeby planowanej 

lokalizacji fermy wiatrowej prowadzonych w okresie od września do listopada 2011 roku 

stwierdzono występowanie 3 gatunków nietoperzy w „większości odbywających w tym 

okresie długodystansowe migracje na zimowiska - borowiec wielki Nyctalus noctula i karlik 

większy Pipistrellus nathusii. Pojedyncze stwierdzenia dotyczyły gatunku bardziej osiadłego 

uważanego za krótkodystansowego migranta - karlik malutki Pipistrellus pipistrelus.” 

 

W wyniku prowadzonego monitoringu określono obszar na którym, w razie lokalizacji 

turbin wiatrowych może dojść do kolizji turbin z awiofauną i hiropterofauną. Obszar ten 

należy wykluczyć z lokalizacji turbin. 

 

3.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń projektu 

zmiany studium 

Obszar objęty opracowaniem nie podlega w chwili obecnej znaczącym, gwałtownym 

przeobrażeniom naturalnym ani antropogenicznym. Wszystkie zachodzące tu zmiany mają 

raczej związek z naturalnymi procesami przyrodniczymi oraz oddziaływaniem 

antropogenicznym wynikającym z prowadzoną gospodarka rolną i transportem 

transgranicznym.  

W razie braku realizacji ustaleń projektu zmiany Studium środowisko przyrodnicze tego 

terenu w większości zachowałoby swój rolniczy charakter. 
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Zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż korytarza transportowego rozwijało by się 

w sposób niezorganizowany, co pośrednio wpłynęło na pogarszanie stanu środowiska 

przyrodniczego. 

 

 

4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM  

Realizacja niektórych ustaleń projektu studium; przedsięwzięć związanych z planowaną 

lokalizacją na terenie nr 3 elektrowni wiatrowej oraz modernizacją i budową infrastruktury, 

może się wiązać ze skutkami w środowisku przyrodniczym i doprowadzić do trwałych 

przekształceń środowiska.  

Doszło by do zmiany w krajobrazie (wiatraki i zabudowa kubaturowa  w terenach 

przemysłowo usługowych). Powstały by nowe źródło emisji akustycznej (wiatraki), które 

stanowiąc także nowe źródło energii odnawialnej przyczyniają się do spadku emisji gazów  

i pyłów do atmosfery.  

Przewiduje się, że realizacja w/w przedsięwzięć spowoduje trwałe zmiany  

i przekształcenia środowiska na tym obszarze, lecz efekt ekologiczny ich realizacji,  

w szerszym zakresie przestrzennym NIE doprowadzi do pogorszenia stanu środowiska w 

skali ponadlokalnej. 

 

 

5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE  

Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM, W SZCZEGÓLNOŚCI 

DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 

PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE 

PRZYRODY 

Cele ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 151 poz. 1220 z póź. zm.), są realizowane przez uwzględnianie 

wymagań ochrony przyrody w projekcie studium oraz w działalności gospodarczej  

i inwestycyjnej na tym terenie. 

Obszar objęty projektem studium położony jest poza granicami Parku Krajobrazowego  

i Obszaru Chronionego Krajobrazu, nie występują na nim rezerwaty przyrody stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne i pomniki przyrody. 

Znaczna cześć terenu objętego projektem studium została przeznaczona pod zabudowę 

usługową i produkcyjną. W wyniku zabudowy tego terenu należy się spodziewać wzrostu 

spływu powierzchniowego z tego terenu (dachy, utwardzone drogi i parkingi), co wiąże się  

z większą ilością wód opadowych odprowadzanych do rowów melioracyjnych. Nachylenie 

terenu w kierunku doliny potoku spowoduje niewielki wzrost jego zasilania.  

Najczęściej spotykane zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych: 

 zawiesiny i zanieczyszczenia grube, 

 metale ciężkie, 

 substancje ropopochodne, 

 związki biogenne. 

Obserwuje się dużą zmienność wyżej wymienionych zanieczyszczeń uzależnioną 

przede wszystkim od: 

 zanieczyszczenia atmosfery, 

 częstotliwości i staranności czyszczenia zlewni, 

 pory roku i czasu trwania opadu, 

 natężenia opadu i długości przerw między opadami. 
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Ścieki opadowe odprowadzane do odbiorników powierzchniowych lub wprowadzane do 

gruntu muszą spełniać standardy jakości określone przepisami. Zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. z 2006, Nr 137, poz. 984) w sprawie 

warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wody opadowe oraz 

roztopowe pochodzące z powierzchni, takich jak: centra miast, tereny przemysłowe  

i składowe, bazy transportowe, drogi, parkingi są definiowane, jako ścieki. Jeżeli ilość 

zawiesin ogólnych przekracza w nich 100 mg/dm3, a węglowodorów ropopochodnych 15 

mg/dm3, to należy je koniecznie oczyścić przed wprowadzeniem do gruntu lub wód 

powierzchniowych. 

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w ściekach deszczowych można osiągnąć poprzez: 

- ograniczenie zanieczyszczeń na terenie zlewni, które są spłukiwane w czasie opadów 

- stosowanie urządzeń do oczyszczania lub podczyszczania ścieków deszczowych. 

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zawarte w projekcie studium zapewniają 

prawidłowe funkcjonowanie środowiska i ochronę istniejących form przyrody. 

Realizacja planowanych inwestycji przekształci obecne środowisko przyrodnicze, 

wprowadzi także nowe elementy przyrodnicze w postaci zieleni urządzonej. 

 

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykorzystywania przez stada ptaków jako 

żerowiska, rozległych pól i pastwisk, w miejscu planowanej farmy wiatrowej. 

 

Wszystkie gatunki nietoperzy w Polsce są objęte ochroną,  a w czasie inwentaryzacji 

stwierdzono ich obecność na terenie nr3 w związku z tym istnieje możliwość ich kolizji  

z  dopuszczonymi na tym terenie wiatrakami 

 

Najbardziej znaczące oddziaływanie elektrowni wiatrowych – zmiana krajobrazu – jest 

niemożliwa do oceny ze względu na subiektywny charakter wartościowania walorów 

estetycznych krajobrazowych. Bez wątpienia wprowadzenie elektrowni wiatrowych zmieni 

krajobraz na terenie objętym zmianami Studium, a także w promieniu kilkunastu km od nich.  

Walory krajobrazowe terenów objętych zmianami Studium są przeciętne krajobraz tego 

obszaru nie jest chroniony prawnie. 

 

Ponieważ na terenie nr w czasie badań monitoringowych zinwentaryzowano wiele cennych 

gatunków ptaków w tym z I załącznika „Dyrektywy Ptasiej” przed dopuszczeniem lokalizacji 

elektrowni konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego monitoringu ptaków zwłaszcza w 

okresie lęgowym, ponieważ prowadzony monitoring prowadzony był w okresie jesiennym i 

zimowym nie dostarcza on pełnych informacji o możliwych zagrożeniach dla awifauny na 

tym obszarze. 

 

 

6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE  

Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM ORAZ SPOSOBY, W 

JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącymi 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są liczne 

konwencje międzynarodowe, sygnowane przez stronę polską.  

Strategiczne dokumenty krajowe, takie jak Polityka ekologiczna państwa, Strategie rozwoju 

czy Programy ochrony środowiska uwzględniają zawarte w konwencjach międzynarodowych 
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prawa i obowiązki państwa i obywateli wobec środowiska naturalnego  

i konkretyzują cele ochrony środowiska. Najnowszy wspólnotowy program ochrony 

środowiska na lata 2001-2010 ma hasło „Środowisko 2010: nasza przyszłość, nasz wybór”. 

Określa on cztery priorytety wymienione poniżej. 

 Powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu i przeciwdziałanie ich następstwom. 

– Zapisy studium pozwalają ograniczyć ilości niskiej emisji.  

 Przyroda i różnorodność biologiczna; ochrona rzadkich zasobów biotycznych  

i krajobrazowych. 

– Na obszarze opracowania nie stwierdzono obecności dziko występujących prawnie 

chronionych stanowisk roślin i grzybów. 

– Studium zaleca uszczegółowienie parametrów farm wiatrowych w planach 

miejscowych. 

– Studium wyklucza lokalizację turbin wiatrowych na terenach o dużym ryzyku 

wystąpienia kolizji z awifauną i hiropterofauną. 

 Środowisko i zdrowie, bezpieczeństwo ekologiczne obywateli. 

– Ustalenia studium usprawniają powiązania komunikacyjne obszaru opracowania. 

 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i nowa, skuteczna gospodarka 

odpadami. 

– Zapisy studium nakazują zaopatrzenie w wodę z sieci gminnej poprzez budowę sieci 

rozdzielczej od istniejących sieci wodociągowych, odprowadzanie ścieków 

komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej,  

 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym stają się wytycznymi dla 

studiów, strategii, programów wojewódzkich i gminnych oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Cele ochrony środowiska ustanowione w dokumentach międzynarodowych, krajowych  

i regionalnych znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie Studium i zostały dostosowane 

do skali i specyfiki projektu. 

Obszar objęty projektem Studium położony jest poza granicami Parku Krajobrazowego, 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszarów Natura 2000. 

Główny cel projektu Studium jest zgodny z celami określonymi we wszystkich 

dokumentach nadrzędnych. 

 

Sposoby uwzględnienia celów ochrony środowiska podczas opracowania dokumentu. 

W celu zachowania korzystnych warunków środowiskowych, w planie przyjęto określone 

ustalenia: 

Lp. Cele ochrony Ustalenia przyjęte w Studium 

 

 Ochrona  wód i 

efektowne wykorzystanie 

zasobów wodnych 

 Zaopatrzenie w wodę - zasilanie z sieci gminnej 

poprzez budowę sieci rozdzielczej od istniejących sieci 

wodociągowych, 

 Gospodarka ściekowa: 

– odprowadzenie ścieków komunalnych do gminnej 

sieci kanalizacyjnej 

– odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych: 

do kanalizacji deszczowej po uprzednim 

oczyszczeniu, 

2. Gospodarka odpadami W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 gromadzenie i usuwanie prowadzone na zasadach 

obowiązujących na terenie gminy, 
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3. Ochrona powietrza i 

klimatu 

- 

4. Ochrona przed hałasem Brak źródeł uciążliwego hałasu na obszarze studium 

5. Ochrona powierzchni 

ziemi 

Zachowanie powierzchni biologicznie czynnych 

proporcjonalnie do funkcji terenu. 

6. Ochrona przed 

promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

Konieczność zachowania stref oddziaływania od 

elektrowni wiatrowych i projektowanych linii wysokiego i 

średniego napięcia 

7. Ochrona zasobów 

kopalin 

Niedopuszczenie zabudowy na obszarach o 

zinwentaryzowanych zasobach kruszywa naturalnego 

8. Różnorodności 

biologicznej  

i krajobrazu 

Wykluczenie lokalizacji turbin wiatrowych na terenach o 

dużym ryzyku wystąpienia kolizji z awifauną i 

hiropterofauną. 

Nakazanie ustalenia parametrów budynków, i elektrowni 

wiatrowych ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

9. Ochrona zasobów 

kulturowych 

Nakazanie badań archeologicznych przed 

zainwestowaniem terenów w obszarze stanowisk 

archeologicznych  

 

 

7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM 

BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 

KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE, DŁUGOTERMINOWE, 

STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I 

PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 

INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO,  

Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI 

ŚRODOWISKA I ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY 

 

Biorąc pod uwagę lokalizację najbliższych, względem położenia opracowywanego 

Studium obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu 

ich zadania ochronne a także ustalenia projektu studium, nie przewiduje się  znaczących 

negatywnych oddziaływań opiniowanego terenu na cele i przedmiot ochrony oraz 

integralność tych obszarów. 

 

Elementy 
środowiska 

Sposób oddziaływania Ocena 

Skutków
1 

 

Wprowadzone sposoby 

ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 

 

Różnorodność 

biologiczna 

Zmniejszenie powierzchni 

nieużytków.  

-/+ D/Ś S 

B 

 Zabezpieczenie ustaleniami 

studium minimalnych wartości 

powierzchni biologicznie 

czynnych. 

Zachowanie wód 

powierzchniowych i pasów 

zieleni urządzonej ZP- 

pełniących rolę lokalnych 

korytarzy ekologicznych. 
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Ludzie  

Zmiana krajobrazu, 

zwiększenie hałasu i 

zanieczyszczenia powietrza. 

 

 

Powstanie specyficznego 

efektu migotania cienia przy 

elektrowniach wiatrowych. 

-/+ D/Ś S 

B 

Zabezpieczenie ustaleniami 

studium minimalnych 

wartości, modernizacja układu 

komunikacyjnego poprawiając 

bezpieczeństwo. 

Nakazanie ustalenia 

parametrów dopuszczonych 

wiatraków i ich odległości od 

zabudowy 

Zwierzęta  

Zmniejszenie żerowisk 

ptactwa. 

Możliwe kolizje ptactwa z 

elektrowniami wiatrowymi 

zlokalizowanymi na 

obszarze terenu nr 3. 

Emisja drgań przez 

elektrownie wiatrowe i 

możliwe opuszczenie 

niektórych gatunków 

zwierząt 

-/+ D/Ś S 

B 

Wykluczenie lokalizacji turbin 

wiatrowych na terenach o 

dużym ryzyku wystąpienia 

kolizji z awifauną i 

hiropterofauną. 

Odsuniecie lokalizacji 

wiatraków od głównego 

korytarza przelotowego 

ptaków. 

 

Rośliny 
Zmniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnych. 

-/+ D/Ś S 

B 

Wprowadzenie zieleni 

urządzonej ZP 

Wody 

powierzchniowe 

i podziemne 

Zwiększony spływ 

powierzchniowy 

Spływy i infiltracja 

zanieczyszczonych wód 

opadowych z powierzchni 

utwardzonych, parkingów, 

placów, które powstaną na 

terenach usługowych i 

przemysłowych. 

 

Możliwa zmiana stosunków 

wodnych na terenach 

przeznaczonych do 

wydobycia surowców 

mineralnych- PG 

- D S B/B Wprowadzenie 

scentralizowanego 

systemu wodno – 

kanalizacyjnego i nakazanie 

oczyszczania wód 

pochodzących terenów 

narażonych na 

zanieczyszczenia. 

 

 

Powietrze  

Emisja spalin z ruchu 

pojazdów i spalania paliw w 

celach grzewczych. 

 

- D S P Podłączenie budynków do 

zbiorczej sieci ciepłowniczej 

lub korzystanie z 

proekologicznych paliw. 

Powierzchnia 

ziemi 

Zmiana ukształtowania 

terenu 

- D/Ś S B - 

Krajobraz  

Zmiana krajobrazu w 

wyniku tworzenia 

zabudowy kubaturowej,  

Zmiana krajobrazu w 

wyniku budowy elektrowni 

wiatrowych  

+ D S B Ustalenie odpowiednich 

parametrów zabudowy i 

elektrowni wiatrowych i ich 

kompozycji 

Klimat  Utwardzenie powierzchni, - D S B - 
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zmiana pokrycia 

powierzchni ziemi zmieni 

mikroklimat 

Zasoby 

naturalne 

Wpływ zanieczyszczeń 

ropopochodnych na gleby i 

wody gruntowe, 

gromadzenie się soli 

używanej do odladzania ulic 

w glebach. 

 

Wzrost wydobycia 

surowców mineralnych z 

terenu - PG 

 

 - Ś/D S 

B/P 

Wprowadzenie 

scentralizowanego 

systemu wodno – 

kanalizacyjnego i nakazanie 

oczyszczania wód 

pochodzących terenów 

narażonych na 

zanieczyszczenia. 

 

Dobra 

materialne 

Wzrost wartości gruntów 

rolnych, na których 

zlokalizowane zostaną 

nowe funkcje, 

Konieczność 

przeprowadzenia badań 

archeologicznych przed 

zainwestowaniem terenów 

 

+ D S P - 

1
Rodzaje oddziaływań na środowisko: 

„+” - pozytywne, „-” - negatywne D – długoterminowe, Ś – średnioterminowe, K – 

krótkoterminowe, Ch - chwilowe, S – stałe, B - bezpośrednie, P - pośrednie,  

 

Oddziaływanie skumulowane na środowisko wynikające z realizacji ustaleń projektu 

studium pojawi się na etapie inwestycyjnym. Przejawiać się będzie zwiększonym poziomem 

hałasu, ilością zanieczyszczeń spalinami oraz zanieczyszczeniem gruntu produktami 

ropopochodnymi z ciężkiego sprzętu budowlanego. Ze względu na proponowany rodzaj  

i skalę inwestycji w projekcie studium (powstanie  elektrowni wiatrowych, nowej zabudowy 

kubaturowej głównie o charakterze usługowym, produkcyjnym  uciążliwości te będą krótko- 

bądź średnioterminowe i rozłożone w czasie.  

 

 

8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM 

REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I 

PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 

INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zawarte w projekcie Studium z założenia mają 

zapewnić jak najwyższe standardy zagospodarowania terenów oraz prawidłowe 

funkcjonowanie środowiska, ochronę krajobrazu i istniejących form przyrody. 

Oddziaływanie na środowisko występujące na obszarze objętym projektem Studium,  

z uwagi na położenie obszaru i jego odległość od Obszarów Natura 2000, nie wpłynie 

znacząco na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz na integralność tych 

obszarów.  
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Lokalizowanie dopuszczonych zapisami Studium farm będzie wyłącznie możliwe po 

przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania fauny pod względem liczebności składu 

gatunkowego i korytarzy migracyjnych ptaków i nietoperzy. 
 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektu STUDIUM 

1. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby i zabezpieczenia środowiska przed 

odpadami. 

 Wierzchnią, urodzajną warstwę gleby zdejmować tylko w miejscach przeznaczonych 

pod zabudowę, place i drogi. Zdjętą warstwę wykorzystać do celów rolniczych, 

ogrodniczych lub rekultywacji.  

 Konieczne jest prowadzenie gospodarki odpadami zgodne z obowiązującym planem 

na terenie gminy MEDYKA.  

2. W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. 

 Pobór wody - zasilanie z sieci gminnej poprzez budowę sieci rozdzielczej od 

istniejącej sieci wodociągowej, 

 Odprowadzenie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej;  

 Wody opadowe - odprowadzenie ścieków deszczowych i wód roztopowych  

z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, parkingi) 

poprzez urządzenia oczyszczające do kanalizacji deszczowej związanej z systemem 

cieków wodnych powierzchniowych – po spełnieniu wymagań określonych  

w przepisach odrębnych.  

3. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. 

 Zminimalizowanie emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania 

obiektów oparty na grupowych i indywidualnych źródłach ciepła  

 z zastosowaniem proekologicznych paliw. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem, promieniowaniem niejonizującym, wystąpieniem 

poważnych awarii. 

 Ograniczenie hałasu komunikacyjnego poprzez odpowiednie zaprojektowanie  

i zrealizowanie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie zieleni izolacyjnej 

wzdłuż ciągów. 

 Nakazanie ustalenia parametrów dopuszczonych wiatraków i ich odległości od 

zabudowy  

5. W zakresie ochrony przed powodzią. 

 Niedopuszczenie zabudowy na terenie zagrożonym powodzią 

6. W zakresie ochrony przed osuwiskami. 

 Brak zagrożenia osuwiskami. 

7. W zakresie ochrony bioróżnorodności i krajobrazu kulturowego. 

 Wykluczenie lokalizacji turbin wiatrowych na terenach o dużym ryzyku wystąpienia 

kolizji z awifauną i hiropterofauną. 

 Zachowanie  przebiegu cieków i niektórych rowów melioracyjnych rolę lokalnych 

korytarzy ekologicznych. 

 Nakazanie ustalenia parametrów budynków, i elektrowni wiatrowych ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  

W PROJEKCIE STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU 

ORAZ METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO 

WYBORU, W TYM WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK W WIEDZY 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Medyka była sporządzona 

równocześnie z projektem Studium. Autorzy opracowania współpracowali z zespołem 

projektowym i uczestniczyli w naradach, na których ustalenia studium przybierały konkretne 

rozwiązania projektowe. 

Przyjęcie tej metody pozwoliło na przyjęcie w „Prognozie” rozwiązań przestrzennych, 

które w dużym stopniu pozwoliły na uniknięcie potencjalnych znaczących oddziaływań na 

środowisko i konfliktów przestrzennych. Doprowadziło to do wyboru najbardziej 

optymalnych kierunków działań.  

Przyjęty wariant zabezpieczający tereny zieleni urządzonej ZP pozwala na zachowanie 

ciągłości korytarzy ekologicznych i zminimalizowanie oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze. 

Wedle zapisów ustawowych rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w planie rozwiązań 

planistycznych, a weryfikacja czy przyjęte rozwiązania we właściwy sposób zabezpieczą 

interes środowiska przyrodniczego, w tym zdrowia i życia ludzi. 

Projekt Studium został opracowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących 

wymogów prawnych w zakresie środowiska (dyrektyw unijnych i ich transpozycji do prawa 

polskiego), uwarunkowań wynikających z aktualnego stanu środowiska oraz z 

uwzględnieniem zagrożeń naturalnych i antropogenicznych (zidentyfikowanych w 

Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla projektu Miejscowego Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego). 

 

 

10. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTU STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

 

System monitorowania zachodzących zmian w obszarze projektowanego Studium wynika 

z art. 32 i 33 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, nakładającej 

obowiązek dokonywania okresowej oceny i weryfikacji studium. 

Obowiązkiem Wójta gminy Medyka jest sporządzenie, co najmniej raz w czasie kadencji 

Rady Miasta, przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.  

Koncepcja monitoringu przewiduje śledzenie oraz ocenę ilościową i jakościową zmian  

w sferze przestrzennej i społeczno gospodarczej. Jako mierniki oceny sukcesu przyjęto 

poprawę jakości przestrzeni i jakości życia mieszkańców. 

 

Monitorowanie obejmie badanie stanu i procesów: 

 realizacji ustaleń Studium pod kątem projektowanych w nim zadań realizujących 

strategię regionalną, 

 bezpośrednich rezultatów osiąganych w obszarze objętym Studium poprzez realizację 

konkretnych inwestycji oraz monitorowanie ich oddziaływań, 

 zmian jakości życia w obszarze. 
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Monitoring umożliwi przede wszystkim: 

 diagnozowanie stanu zagospodarowania przestrzennego obszaru, 

 określenie stopnia realizacji Studium, 

 propozycję korekty zapisów Studium, 

 wytyczne do wygenerowania w innych planach. 

 

Istotnym, z punktu widzenia ochrony środowiska, elementem realizacji Studium będzie 

kontrola realizacji założonych w nim celów, poprzez monitorowanie uzyskanych efektów 

ekologicznych oraz zmian w stanie środowiska. 

Ocenie efektywności działań na rzecz ochrony środowiska może służyć system pomiarów 

i ocen stanu środowiska, objęty państwowym monitoringiem środowiska. 

 

Monitorowanie środowiska dotyczy następujących dziedzin i zagadnień: 

 rozpoznanie składu gatunkowego, liczebności  i tras przelotowych ptaków i nietoperzy 

na terenie przeznaczonym pod lokalizacje elektrowni wiatrowych, zwłaszcza przed 

planowaną budową elektrowni 

 obserwacja zmian w gospodarce zasobami wodnymi – obserwacja poziomu  

i jakości wód odprowadzanych rowami melioracyjnymi 

 obserwacja zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska, 

 obserwacja zmian w strukturze użytkowania gruntów (proporcje między terenami 

zainwestowanymi a zielonymi), 

 obserwacja sposobu zagospodarowania obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych i kulturowych, 

 

Zakładany system monitoringu - przyjęte mierniki i propozycje - w znacznym stopniu 

dotyczą środowiska przyrodniczego i kulturowego; pozwalają ocenić zmiany, jakie nastąpią  

w środowisku w wyniku realizacji postanowień projektowanego STUDIUM. 

 

 

11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

NA ŚRODOWISKO 

Obszary objęte projektem zmiany Studium położone są w niewielkiej odległości od 

granicy z Ukrainą. 

W wyniku przeprowadzonej analizy ustaleń projektu zmiany Studium, nie stwierdzono 

przedsięwzięć, które mogłyby prowadzić do transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Ukrainy. 

 


