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1. Wprowadzenie 

 

Niniejsze opracowanie powstało dla 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Cichawa w jego granicach 
administracyjnych - obszar „Cichawa - 
3”. Według uchwały (fig. 1.1) o podję-
ciu prac nad sporządzeniem zmiany 
planu. Projekt tej zmiany planu sporzą-
dziła Pracownia Architektoniczno – 
Urbanistyczna, Jacek Banduła, Kraków 
i na jej zlecenie niniejsze opracowanie 
powstało. 

 

 

Fig.1.1. Uchwała Rady Gminy Gdów 
w sprawie sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

 

 

1.1. Zakres przestrzenny 

Opracowania, odpowiada przedstawionym w projekcie planu1, w granicach administracyjnych sołectwa. 
Tam gdzie to było wskazane zakres został poszerzony. 

 

 

 

Fig.1.2. Załącznik graficzny do przywołanej 
uchwały rady gminy. 

 

  

                                                        

1 W tekście opracowania zamiast terminu: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”, zastosowano zamien-
nie termin: „plan”. 
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1.2. Zakres merytoryczny 

Opracowania został uzgodniony przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (fig. 
1.3) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce (fig. 1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.3. Uzgodnienie zakre-
su prognozy przez Dyrekto-

ra Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska 

w Krakowie. 
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Fig.1.4. Uzgodnienie zakresu pro-
gnozy przez Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego 
w Wieliczce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Podstawa prawna opracowania 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późn. zmianami). 
• 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 (t.j. Dz.U.2017. 
1405, zm.). W szczególności art. 51 cytowanej ustawy. 

• Ustawa z dnia. 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 
717, z późn. zmianami). 
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1.4. Metodyka sporządzenia prognozy 

Podstawowym celem prognozy jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najko-
rzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez: 

• identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne komponen-
ty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji zawartych w projekcie 
planu, 

• eliminację rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki 
dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 

• ocenę wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. 

Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach że stanem odniesienia dla prognozy 
są: 

• istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, 
• ustalenia planu, 
• działania związane z realizacją ustaleń planu będą realizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w tym 

dokumencie. 

Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o analizę ich funkcjo-
nowania w istniejącej strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem była analiza przyszłego funkcjonowania 
środowiska pod wpływem przemian, jakie zajdą wskutek realizacji ustaleń planu. 

Etapem końcowym była ocena skutku, czyli wynikowego stanu komponentów środowiska, powstałego na 
skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń oraz sformułowanie propozy-
cji zmian lub alternatywnej wersji ustaleń, wynikających z troski o osiągnięcie możliwie korzystnego stanu 
środowiska w warunkach projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru. 

1.5. Materiały wejściowe 

1. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Gdów, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Kra-
ków. 

2. Mapa Geośrodowiskowa Polski (1:50 000) – arkusz 998 „Bochnia”, Państwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa 1978. 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, Kraków 2018. 

4. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000. 
5. www.krakow.pios.gov.pl – Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2017 roku, Wo-

jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, 2018. 
6. www.krakow.pios.gov.pl – Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 roku, Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, 2019. 
7. www.krakow.pios.gov.pl – Klasyfikacja stanu ekologicznego/potencjału ekologicznego i stanu che-

micznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim 
w 2017 roku, Kraków, 2018. 

8. Inne przywołane w tekście. 
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2. Stan środowiska 

2.1. Rzeźba i budowa geologiczna2 

Według podziału na jednostki fizycznogeograficzne wg J. Kondrackiego (1998) teren objęty planem leży 
w obrębie Pogórza Bocheńskiego (Prowincja Wyżyny Polskie, Podprowincja Północne Podkarpacie, Mezo-
region Kotliny Sandomierskiej). 

Podgórze Bocheńskie należy do zapadliska tektonicznego, które budują solonośne utwory miocenu wy-
kształcone w postaci iłów i łupków z przewarstwieniami piasków oraz piaskowców warstw grabowieckich. 
Utwory te przykryte są miąższymi osadami akumulacji czwartorzędowej głównie lessami (pyły, gliny pylaste) 
oraz osadami akumulacji rzecznej (fig. 2.2). 

 

 

Fig.2.1. Położenie obszaru objętego pla-
nem na mapie topograficznej. Niżej prze-

krój terenu dol. Gnojskiego Potoku. Za-
znaczono orientacyjnie położenie opsy-

wanego terenu. 

 

 

Opisywany teren leży na orograficznie 
prawym zboczu doliny Gnojskiego 
Potoku. Jego wyniesienie ponad dno 
doliny potoku wyklucza zagrożenie 
zalaniem wodami wezbraniowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
2 Na podstawie: Mapa Geośrodowiskowa Polski (1:50 000) – arkusz 997 „Wieliczka”, arkusz 998 „Bochnia”, Państwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa 2004. 
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Fig.2.2. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Bochnia 
PIG, 1978 (fragm.). 

 

 

 

 

W terenie objętym planem jak również w jego otoczeniu 
nie ma udokumentowanych złóż surowców. 

 

 

2.2. Gleby 

 

 

Fig. 2.3. Wycinek z Mapy glebowo – rolniczej gminy 
(MIIP małopolska). 

 

W opisywanym obszarze występują następujące 
typy gleb (fig. 2.3, obok): 

• brunatne wyługowane i kwaśne (ozna-
czenie Bw), wykształcone jako lessy zwykłe – 
w całym profilu glebowym. Są to gleby podlega-
jące ochronie. 
• Mały fragment brunatne deluwialne, wy-
kształcone jako less zwykły w warstwie przypo-
wierzchniowej (w profilu do 25 cm), głębiej jako, 
głębiej jako less ilasty. Są to gleby użytków zielo-
nych. 

 

 

2.3. Wody 

2.3.1. Wody powierzchniowe 

 

 

Fig.2.6. Mapa podziału na JCWP – załącznik 2 do 
przywołanego niżej rozporządzenia. Zaznaczono 

orientacyjnie położenie opisywanego terenu. 
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Według podziału na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodne-
go Górnej Wisły, z dnia 16 stycznia 2014 r.) obszar Cichawy w opisywanej części (w granicach ocenianego 
planu) należy do JWCP (fig. 2.4) o oznaczeniach kodowych przedstawionych w tabeli 2.1. Zamieszczono 
w niej również fragment załącznika nr 3, do przywołanego wyżej rozporządzenia - wykaz celów środowi-
skowych dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych. 

Tab.2.1. Wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych. 

n
r 

JC
W

P
 n

a
 a

rk
u

sz
u

 
m

a
p

y
 z

a
łą

c
zn

ik
a

 2
 

Jednolita część wód powierzchniowych 
(JCWP) Scalona 

część 
wód 
po-

wierzch-
niowych 
(SCWP) 

Typ JCWP Status 
Cel śro-

dowisko-
wy Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

2411 LRW20006213894 Potok Gnojski GW0212 

potok wyżynny wę-
glanowy z substratem 
drobnoziarnistym na 

lessach i lessopodob-
nych 

naturalna 
część wód 

dobry stan 
wód 

 

2.3.2. Wody podziemne 

W obszarze planu występuje jeden poziom wodonośny – są to wody występujące w postaci sączeń śród-
glinowych. Zasilane są od powierzchni (opady, roztopy) nie mają większego znaczenia dla zaopatrzenia w 
wodę – ze względu na bardzo ograniczone zasoby. Użytkowy poziom wodonośny stanowią żwiry wyściela-
jące dno doliny potoku. Na wodach tego zbiornika bazuje wodociąg grupowy w Cichawie. 

 

Fig.2.6. Podział na Jednolite Części Wód 
Podziemnych. 

 

W podziale na Jednolite Części Wód 
Podziemnych (charakterystyka zweryfi-
kowanych JCWPd, Państwowa Służba 

Hydrogeologiczna, 
www.psh.gov.pl/publikacje/jcwpd/chara 
kterystyka-zweryfikowanych-jcwpd.html) 

gmi-na Gdów leży w obrębie jednostki 
oznaczonej numerem 161. 

Ocenę stanu JCWPd nr 161, za publikacją 
PSH przedstawiono w tabeli poniżej. Plan 
gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (KZGW) wyznacza dla 
jednostki jako cel środowiskowy; dobry 
stan ilościowy i chemiczny. 

Tab.2.2. Ocena stanu JCWPd nr 161, 2012 r. 

Stan ilościowy dobry 

Stan chemiczny dobry 

Ogólna ocena stanu JCWPd dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych niezagrożona 
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2.4. Warunki klimatyczne 

Zbocze doliny potoku należy do tych obszarów, które w obrębie gminy charakteryzują się mniej korzystnymi 
warunkami klimatycznymi ze względu na ekspozycję (północno – wschodnia) i przez to słabsze nasłonecz-
nienie. Częściowo rekompensuje tą niekorzystną cechę wyniesienie ponad dno doliny Potoku Gnojskiego. 

2.5. Flora 

W znaczącej części teren objęty planem jest już zainwestowany. W części północnej teren wykorzystywano 
rolniczo – uprawy. Pojedyncze drzewa i krzewy występują w obrębie niewielkiej działki wyłączonej z terenu 
objętego planem (strefa ochronna jednej z studni wchodzących w skład ujęcia wód dla Cichawy) i wzdłuż 
drogi oraz granicy terenu planu. Jako zadrzewienie przydrożne i śródpolne – na miedzy, tu jednak trudno 
ocenić, czy zadrzewienie to znajduje się w obrębie terenu planu. Są to zadrzewienia wielogatunkowe 
o stosunkowo niewielkiej wartości środowiskowej. Fauna nie została rozpoznana. 

2.6. Krajobraz 

Obszar objęty planem (oraz jego otoczenie) jest w znaczącej części zabudowany. Stąd niewielkie w zasa-
dzie walory krajobrazowe wytworzonych wnętrz w obrębie tego terenu. Obszar jest widoczny (dobrze eks-
ponowany) z drogi przebiegającej przeciwległym zboczem doliny. W kategorii widoków „NA”, z dalszej 
perspektywy ekspozycję opisywanego terenu ograniczają znacząco wzniesienia; Widnicy (po przeciwnej, 
północnej stronie doliny, oraz wzgórze bez nazwy – po południowej stronie opisywanego terenu). 

3. Jakość środowiska 

3.1. Powietrze atmosferyczne 

W opisywanym terenie nie prowadzi się badań jakości elementów środowiska. Podstawą określenia stanu 
sanitarnego, w odniesieniu do powietrza atmosferycznego daje roczna ocena jakości powietrza, której 
wyniki publikuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Klasyfikacja stref (strefy wydziela się jako fragmenty obszaru, dla których występuje zbliżony poziom zanie-
czyszczeń) wykonywana jest co roku, na podstawie oceny poziomu substancji w powietrzu a jej wynikiem 
jest określenie jednej klasy strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę ro-
ślin. Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stę-
żeń na obszarze każdej strefy. 

Celem oceny jakości powietrza dla każdej z wydzielonych stref jest: 

• uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń powietrza – w celu oceny jakości powietrza - klasyfi-
kacji stref (podaje się poziom dopuszczalny substancji, poziom docelowy, poziom celu długotermino-
wego, to według wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 roku w 
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu; Dz.U.2012.1031).  

• Uzyskanie obrazu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń w celu określenia rejonów wymagających 
podjęcia działań naprawczych. 

• W końcu wskazanie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określo-
nych rejonach. 

Ocenę poziomu zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych strefach wykonano w oparciu o wyniki po-
miarów prowadzonych w stałych stacjach pomiarowych oraz stanowiskach, w których pomiary prowa-
dzono za pomocą metody pasywnej. Wszystkie stacje pomiarowe funkcjonowały zgodnie z wojewódzkim 
programem monitoringu środowiska. Obszar gminy Gdów został włączony do strefy małopolskiej (kod stre-
fy PL1202). Wyniki oceny przedstawiono w tabelach 3.1 i 3.2, poniżej. 

Tab.3.1. Wyniki oceny klasy strefy małopolskiej w 2018 roku. 

substancja dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń ocena wynikowa 

dwutlenek siarki (SO2) 
1-godz. 24-godz. 

A 
A A 

dwutlenek azotu (NO2) 
1 godz rok 

A 
A A 

PM10 
24-godz. rok 

C 
C C 
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Tab.3.2. Wyniki oceny klasy strefy małopolskiej w 2018 roku. 

Substancja Klasa strefy 

tlenek węgla (CO) A 

benzen (C6H6) A 

pył zawieszony PM2,5 C 

ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10 A 

arsen (As) w pyle zawieszonym PM10 A 

kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10 A 

nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10 A 

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 C 

Ozon A 

 
Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują, że w odniesieniu do substancji, w których przypadku strefa zosta-
ła zaliczona do klasy A – poziom stężeń tych substancji nie przekracza poziomów dopuszczalnych. W przy-
padku zaliczenia strefy do klasy C, poziom stężeń tych substancji, w tym przypadku; pyłu zawieszonego 
(PM10) i benzo(a)pirenu jest wyższy niż dopuszczalny. 

3.2. Jakość wód 

Wody Potoku Gnojskiego nie są badane. Badane są wody podawane do sieci wodociągowej (po uzdat-
nieniu) – ich jakość odpowiada wymaganiom stawianym dla wód wykorzystywanych dla zaopatrzenia 
ludności w wodę. 

3.3. Klimat akustyczny 

Nie jest badany ani w obrębie terenu objętego planem ani w jego otoczeniu. Nie uzyskano informacji czy 
dla funkcjonującego w obszarze, o którym mowa, zakładu prowadzono działania kontrolne. Z przebiegu 
drogi powiatowej nr 2018 (fig. 3.1) można wnosić, że zarówno teren planu (nie poddany ochronie aku-
stycznej) jak i zabudowa położona pomiędzy zakładem znajdującym się w obszarze planu a sama drogą 
podlegają oddziaływaniom akustycznym pomienionej drogi. 

 

Fig.3.1. Przebieg drogi powiatowej w pobliżu terenu objętego zmianą planu. 

4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego doku-
mentu 

Nie identyfikuje się szczególnych zmian środowiska, które mogłyby nastąpić w razie braku realizacji ocenia-
nego dokumentu. 

5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowane-
go dokumentu 

Z opisu naturalnych warunków i czynników środowiska w odniesieniu do ocenianego dokumentu jak istotne 
problemy należy uznać: 
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• potrzebę ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
• ochronę gleb 
• możliwe przekroczenie standardów środowiska (zarówno w zakresie udokumentowanym – jakość po-

wietrza, jak i potencjalnym – np. oddziaływania akustyczne) 
• zachowanie połączenia ekologicznego wzdłuż doliny Potoku Gnaojskiego. 

6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym 

6.1. Korytarze ekologiczne 

Opisywany obszar leży w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczo-
nego w obszarze gminy korytarza ekologicznego Gnojskiego 
Potoku. Jednak poza uznawanymi za korytarze ekologiczne 
połączeniami łączącymi obszar Beskidu Wyspowego 
z obszarem Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB 120002). 
Południowa granica tego obszaru chronionego położona jest 
w odległości około 10 km od opisywanego terenu.  

 

 

Fig.6.1. Przebieg korytarzy ekologicznych w obszarze gminy – ich 
przebieg jest zgodny z przyjętym w planie zagospodarowania prze-

strzennego województwa. 

 

Jak wynika z przedstawienia przez opisywany obszar przebiega-
ją dwa korytarze ekologiczne; jeden wzdłuż Raby, drugi od 
ujścia Stradomki w kierunku Szarowa (ten pełni swą funkcję do 
Grodkowic, dalej jest skutecznie zablokowany przez dawny 
i obecny przebieg drogi krajowej nr 4 z węzłem w Szarowie. 

W opracowaniu ekofizjograficznym wyznaczono jedynie kieru-
nek przebiegu korytarzy ekologicznych. Nie podjęto się delimi-
tacji przestrzennej – określenia ich szerokości. 

 

 

Fig.6.2. (niżej) Przebieg korytarzy ekologicznych (oznaczenie kolo-
rem żółtym, linią przerywaną) w otoczeniu opisywanego terenu. 

Z opracowania ekofizjograficznego. 

 

Inne cele 

Brak bezpośrednio związa-
nych z opisywanym tere-
nem – wyznaczonych indy-
widualnie, poza kwestią 
ochrony studni ujęcia wód. 
Nie wyznaczono strefy po-
średniej ochrony. Każda ze 
studni posiada indywidual-
ną strefę ochrony bezpo-
średniej (kwadrat o boku 22 
m). 
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Fig.7.1. Porównanie dyspozycji prze-
strzennej w obowiązującym planie – 

obok z dyspozycją przestrzenną 
w projekcie zmiany planu – niżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko – Cichawa - 3 

14 

7. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiąza-
niach z innymi dokumentami 

7.1. Cel sporządzenia dokumentu 

Celem sporządzenia dokumentu ma być; realizacja potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa – firmy znajdu-
jącej się w zainwestowanej części terenu objętego planem. 

7.2. Zawartość dokumentu 

Merytoryczne ustalenia planu dotyczą kolejnych zapisów ustaleń planu (Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady 
Gminy Gdów z dnia 13 września 2007 r. [Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 816, poz. 5322, z dnia 26 listopada 
2007 r. ze zm. z 2013 r. poz. 4619]). Wprowadzono następujące zmiany: 

• odnośnie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (§ 5) – 
w ustępie 7 określono wskaźniki intensywności zabudowy dla zabudowy techniczno - produkcyjnej – na 
maksymalną wartość wynoszącą 0,40.  

• Wprowadzono zastrzeżenie zapisami ust. 8a odnoszącego się do ustaleniami zmiany planu dla obszaru 
„Cichawa 3” określając następujące wskaźniki zainwestowania (indywidualne – dla terenu zabudowy 
techniczno – produkcyjnej „P7”): 
o wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu – nie więcej niż 0,6; 
o intensywność zabudowy – minimalna: 0,2, maksymalna: 0,8; 
o minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej – 10%. 

7.3. Przeznaczenie terenów 

W planie przeznaczono tereny dla następujących form zagospodarowania: 

• tereny zabudowy  techniczno – produkcyjnej - P 
• tereny rolnicze - R 
• ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu – KDD. 

Tab.7.1. Przeznaczenie i bilans terenów funkcjonalnych w obszarze objętym zmianą planu. 

Stan dotychczasowy – wg planu obowiązującego Stan nowy – wg projektu zmiany planu 

przeznaczenie powierzchnia przeznaczenie powierzchnia 

P 0,5325 ha 
P 

[tereny  zabudowy  tech-
niczno – produkcyjnej]  

0,7583 ha 

U 0,1835 ha   

R+RŁ 0,5933 ha 
R 

[tereny rolnicze] 
0,6058 ha 

KDD 0,0236 ha 

KDD 
[KDD – ulica/droga dojaz-

dowa, jednojezdniowa 
z dwoma lub jednym pa-

sem ruchu] 

0,0236 ha 

KDW 0,0548 ha   

Razem 1,3877 ha Razem 1,3877 ha 

Uwagi: Teren U oraz część KDW zamienia się na P. Część KDW biegnąca w otoczeniu terenu rolnego R zamienia się 
na teren R. 

7.4. Powiązania z innymi dokumentami 

Wyżej (rozdz. 6) wskazano zalecenia zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym – dotyczące korytarzy 
ekologicznych. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(fig. 7.1) korytarz w jego przebiegu został wyznaczony w obrębie całego dna doliny Gnojskiego potoku. 

Nie zidentyfikowano bezpośrednich odniesień do terenu planu zawierających się w innych dokumentach; 
strategii rozwoju gminy czy Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. 
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Fig.7.1. Fragment rysunku obowiązującego studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania gminy. 

 

 

8. Przewidywane oddziaływania na środowisko 

8.1. Siedliska i zbiorowiska (rośliny i zwierzęta) 

Gmina Gdów nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej, stąd ocena możliwych oddziaływań ustaleń planu 
(w jego dyspozycji przestrzennej) oparta jest wyłącznie na analizie kartograficznej i cech morfologicznych 
siedlisk. 

W sferze dyspozycji przestrzennej projekt planu przewiduje przeznaczenie do zabudowy teren zgodny (co 
do powierzchni) z terenem wyznaczonym w studium gminy (przesądzenie o przeznaczeniu terenu dla zain-
westowania już nastąpiło). 

Pozostawienie terenów rolnych (niewielkie zwiększenie ich powierzchni w obszarze planu – na skutek rezy-
gnacji w drogi dojazdowej) w dotychczasowym użytkowaniu spowoduje zachowanie istniejących zadrze-
wień i zakrzewień (w strefie ochrony bezpośredniej studni – ujęcia wody oraz tych znajdujących się w gra-
nicy terenu planu). 

Samo zainwestowanie terenu może spowodować eliminację dwóch drzew (dębu Qercus sp. i lipy drobno-
listnej Tilia cordata), które znajdują się w niewielkim zadrzewieniu przydrożnym (w podszycie też jawor Acer 
pseudoplatanus). Z tym jednak, że zadrzewienie to znajduje się one w pasie drogowym wyznaczonym dla 
drogi gminnej (stanowi południową granicę obszaru planu). I bardziej mogą zagrozić mu prace drogowe – 
przebudowa i poszerzenie drogi. Z tym jednak, że nawet jeśli zadrzewienie to zostałoby usunięte poniesione 
straty nie będą znaczące. 

8.2. Połączenia ekologiczne -  wewnętrzne (korytarze ekologiczne) 

W rozdziale 6 zaprezentowano położenie terenu objętego planem na tle korytarzy ekologicznych wyzna-
czonych w jego otoczeniu. Są to korytarze ekologiczne wewnętrzne – wyznaczone w obszarze gminy. 
W planie zachowano korytarz wyznaczony w dolinie Gnojskiego Potoku. Zachowanie w planie dotychcza-
sowe zagospodarowanie terenu – rolnicze, w niczym nie wpływa na funkcjonowanie tu wyznaczonego 
korytarza. 

8.3. Wody (ochrona jakości) 

W lokalnych warunkach, wody zalegające w żwirach są dobrze chronione przez spoiste utwory nadległe – 
fig. 8.1. Z tym jednak, że owo zabezpieczenie ma miejsce w obrębie zboczy doliny. W jej dnie wodonośne 
żwiry, z których czerpana jest woda dla celów komunalnych nie są już tak zabezpieczone.  

Można wnosić, że wody odprowadzane w spływie powierzchniowym w wypadku ich zanieczyszczenia 
mogą zagrozić ujęciu a w konsekwencji zdrowiu mieszkańców. 
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Fig.8.1. Karta dokumentacyjna studni znajdującej się na działce (z dokumentacji ujęcia, z 1983 roku, wyk. Przedsię-
biorstwo Hydrogeologiczne HYDRODOL). 

 

Fig.8.2. Zasięg leja depresji dla studni ujęcia wody w Cichawie (załącznik operatu wodno prawnego, wyk. ENER-
GOEKO, 2014). 
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W ustaleniach planu przewiduje się, że w perspektywie czasu powstanie zbiorczy system kanalizacji sanitar-
nej. Do tego czasu przewiduje się, że ścieki będą odprowadzane do szczelnych zbiorników wybieralnych 
bądź do indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków. 

[K1] W opisanych warunkach rozwiązaniem właściwym byłoby gromadzenie ścieków (nie ma informacji 
o powstawaniu w obszarze objętym zmianą planu ścieków innych niż komunalne). W przypadku zastoso-
wania oczyszczalni indywidualnej należałoby wykluczyć możliwość odprowadzania wód podczyszczonych 
do gruntu – ze względu na możliwość uruchomienia zjawiska spełzywania okryw lessowych. Na taki proces 
lessy w warunkach silnego uwilgotnienia są podatne. Zatem wody takie winny być odprowadzane bezpo-
średnio do Gnojskiego Potoku i ze względu na ochronę ujęcia poza zasięg leja depresji wywołanego czer-
paniem wód ze wszystkich studni ujęcia (fig. 8.2). 

Ze względów bezpieczeństwa (spełzywanie), wody opadowe (roztopowe) uznawane za nie zanieczysz-
czone winny być odprowadzane do potoku. Wody opadowe z dróg wewnętrznych i placów manewro-
wych (istnieje możliwość zanieczyszczenia wyciekami paliw, lub w wyniku innych sytuacji awaryjnych) win-
ny być podczyszczane (piaskownik). I tak jak wody nie zanieczyszczone mogą być odprowadzane do po-
toku w dowolnym, dogodnym miejscu. W tych dwóch przypadkach nie stawia się wymogu odprowadza-
nia poza zasięg leja depresji. 

Powyższe należy traktować jako propozycję wprowadzenia korekty ustaleń planu [K1]. 

8.4. Odpady 

Ustalenia nie odnoszą się szczegółowo do kwestii odpadów komunalnych. W obszarze gminy funkcjonuje 
kompleksowy system gromadzenia i usuwania odpadów (bez możliwości składowania czy utylizacji). Sys-
tem działa w oparciu o odrębne przepisy obowiązującego prawa i do tego odwołano się w ustaleniach. 
Rozwiązanie to wypływa z przepisów prawa, zatem nie należy się spodziewać znaczących zagrożeń dla 
środowiska. 

Co odpadów innej natury obowiązują przepisy prawa powszechnego. 

8.5. Powietrze 

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń. Plan, w delimitacji przestrzennej, zakłada 
stosunkowo niewielkie poszerzenie terenów inwestycyjnych (o ok. 0,22 ha). Pozwoli to na budowę jednego 
obiektu. 

W perspektywie – w stosunku do stanu istniejącego wzrost emisji (przy założeniu zastosowania niskoemisyj-
nych nośników energii) nie będzie znaczący. 

8.6. Oddziaływania akustyczne 

Zależnie od źródła i funkcji terenu będą się charakteryzowały różnym natężeniem (poziomem emitowane-
go dźwięku) oraz różnym zasięgiem propagacji. 

Tab.8.1. Identyfikacja źródeł hałasu. 

Lokowane funkcje Źródło Ocena Zasięg / skala 

produkcja, usługi 

emisje technologiczne 

nie dające się określić 

skala lokalna – nie wyzna-
czono znacząco dużych 
terenów dla działalności 

wytwórczej, 

w zabudowie mieszkanio-
wej potencjalnie stwarza-

jące w odbiorze otoczenia 
jako uciążliwe, zwykle nie 

ponad określone standardy 

transport wewnętrzny 

dojazdy 
na drogach dojazdowych, 
ograniczone skalą obszaru 

drogi  hałas komunikacyjny 
droga gminna o nieznacz-
nym poziomie oddziaływań 

akustycznych 
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Nie w samym obszarze objętym zmianą planu oddziaływania akustyczne będą miały znaczenie (zarówno 
w terenie planu jak i w jego otoczeniu przeważają obszary nie podlegające ochronie akustyczne, np. tere-
ny rolne). 

Hałas może być jednak odbierany negatywnie (jako uciążliwość) w sąsiadującej z obszarem planu zabu-
dowie mieszkaniowej. Tu szczególnie po zachodniej stronie nastąpi kumulacja oddziaływań akustycznych – 
zarówno tych pochodzących od drogi jak i zakładu produkcyjnego (tu możliwe oddziaływania pośrednie - 
głównie komunikacyjne jak i bezpośrednie – wynikające z funkcjonowania zakładu). Czy zostaną przekro-
czone standardy akustyczne trudno wyrokować na obecnym etapie prac. 

8.7. Powierzchnia ziemi 

Ze względu na ukształtowanie terenu, niewielkie spadki w części przeznaczonej dla zainwestowania i sto-
sunkowo niewielkie gabaryty zabudowy nie należy się spodziewać znaczących przekształceń rzeźby. 

8.8. Krajobraz 

Standardy wprowadzane ustaleniami planu, nawiązujące w zabudowie do istniejących winny w zasadzie 
zabezpieczyć krajobraz przed powstaniem niekorzystnych dominant krajobrazowych. Przy tym zapropono-
wane wskaźniki udziału powierzchni biologicznie czynnej (po wprowadzeniu zieleni towarzyszącej) umożli-
wią z czasem ograniczenie oddziaływań i stopniowe „wtopienie” się zabudowy w otoczenie (zwłaszcza 
w kategorii widoków „na”). 

8.9. Klimat 

Można się spodziewać zmian w zasadzie tylko w skali mikro – klimatów dotyczących terenów zainwestowa-
nych. Zmiany będą polegały przede wszystkim na obniżeniu komfortu termicznego (skutkiem wprowadze-
nia powierzchni z okrywą sztuczną; nawierzchnie, dachy). Zagęszczenie zabudowy będzie też skutkowało 
pogorszeniem warunków przewietrzania. Zmiany nie będą znaczące. 

8.10. Zabytki 

Nie identyfikuje się możliwych oddziaływań bezpośrednich. Ochrona tego typu obiektów jest realizowana 
w ustaleniach planu przez odwołanie do właściwych dla tej materii przepisów prawa. 

8.11. Dobra materialne 

Nie identyfikuje się. Tereny zabudowy wyznaczono w dyspozycji przestrzennej poza terenami zagrożonymi 
zalewem wód powodziowych. Potencjalnie nawodnienie okryw stokowych, o czym była mowa wyżej mo-
że powodować uruchomienie procesów masowych. Z tym jednak, że zabezpieczenie przed tym zjawiskiem 
jest stosunkowo łatwe (patrz rozdział 8.3). 

8.12. Ludzie 

Nie identyfikuje się znaczących oddziaływań powodujących przekroczenie standardów środowiska, spo-
wodowanych dyspozycjami ocenianego planu.  

Stan sanitarny powietrza (przy notowanych przekroczeniach nałożonych prawem norm) jest jak można 
wnosić wypadkową oddziaływań w skali regionalnej. Przy czym sposób prezentacji i podstawy modelowa-
nia stanu powietrza prezentowane dla regionu są zdaniem autora dyskusyjne i nie w pełni obrazują stan 
rzeczywisty. 

Poziom oddziaływań akustycznych nie powinien przekraczać wartości normatywnych, choć niektóre od-
działywania (dróg czy zakładu produkcyjnego ulokowanego przy zabudowie) mogą przekraczać standar-
dy akustyczne lub być odbierane jako uciążliwe. 

9. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

Nie zidentyfikowano na tym etapie prac. Tym niemniej w procesie rozbudowy zakładu (głównie ze względu 
na konieczność ochrony wód) powinna być uruchomiona procedura oceny oddziaływania na środowisko, 
przynajmniej w zakresie sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W takim zakresie aby możliwe 
było określenie potencjalnych oddziaływań na środowiska całości przedsięwzięcia łącznie (zakład istnieją-
cy wraz z planowaną rozbudową). 
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10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowa-
nego dokumentu - propozycje korekty zapisu ustaleń planu 

Zaproponowano indywidualną (dla terenu objętego zmianą) korektę ustaleń planu (oznaczenie symbolem 
[K1], w rozdziale 8.3) Dotyczy kwestii odprowadzania wód opadowych i ścieków). 

11. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień pro-
jektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Proponuje się zastosowanie analizy porównawczej – porównanie wielkości wyznaczonych wskaźników 
i zasad zagospodarowania z rzeczywistymi wskaźnikami i rzeczywistym stanem po realizacji ustaleń. Elemen-
tami poddanymi obserwacji winny być te, których kontrola jest możliwa za pomocą narzędzi pozostają-
cych w kompetencji władz samorządowych. 

12. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Nie identyfikuje się możliwości wystąpienia oddziaływań w takiej skali. 

13. Streszczenie – ocena skutków realizacji ustaleń planu 

Niniejsze opracowanie powstało dla projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sołectwa Cichawa - obszar „Cichawa - 3” - według uchwały Rady Gminy o podjęciu prac nad spo-
rządzeniem planu. Projekt planu sporządziła Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna, Jacek Banduła, 
Kraków. 

Zakres przestrzenny opracowania, odpowiada przedstawionym w projekcie planu, w granicach admini-
stracyjnych sołectwa. Tam gdzie to było wskazane zakres został poszerzony. 

W toku analiz uznano, że jakkolwiek zmiany zagospodarowania, które nastąpią zmienią warunki środowiska, 
to jednak poniesione straty nie będą znaczące w skali sołectwa, gminy i regionu.  

Jako zasadniczą uznano w warunkach terenu objętego zmianą kwestię, uznano konieczność ochrony 
studni ujęcia dla wodociągu grupowego w Cichawie. W bezpośrednim związku z planowaną zmianą po-
zostają dwie studnie tego ujęcia. Jedna leży w obrębie terenu zmiany planu (strefa ochrony bezpośredniej 
tej studni została „wyłączona” z ustaleń zmiany), druga przy jego granicy (od strony południowo - wschod-
niej). Ze względu na warunki lokalne w niniejszym opracowaniu zaproponowano korektę ustaleń planu 
dotyczącą sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych (roztopowych).Patrz rozdział 8.3. 

W pozostałych sferach możliwych oddziaływań rozwiązania zastosowane w planie można uznać za wła-
ściwe i konkludując stwierdzić, że plan może być zrealizowany. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
warunkiem ograniczenia strat i oddziaływań będzie nie tylko ścisłe zastosowanie ustaleń planu ale również 
stosowanie przepisów prawa powszechnego. Odnosi się to szczególnie (ze względu na ochronę ujęcia 
wód) do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych w obszarze 
objętym zmianą przedsięwzięć. 

14. Data sporządzenia prognozy 

Opracowanie zakończono 5 marca 2021 roku. 

15. Autor prognozy 

Autorem prognozy jest mgr inż. Andrzej Sułkowski. 

• Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zakresu: ochrona 
przyrody (nr uprawnień 968/1993). 

• Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zakresu: sporządzania 
prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko (nr upraw-
nień 1142/1998). 

• Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zakresu: ochrona 
przyrody (nr uprawnień 1143/1998). 

• Biegły Wojewody Małopolskiego z zakresu sporządzania ocen oddziaływania na środowisko 
(165/2000). 

• Biegły Wojewody Małopolskiego z zakresu ochrony przyrody (164/2000). 
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16. Oświadczenie autora prognozy 

Dane podmiotu składającego oświadczenie: 

„OIKOS”  Pracownia Ochrony Środowiska 

Andrzej Sułkowski 

ul. Św. Andrzeja Boboli 1; 31-408 Kraków 

502 638 556 

asulkowski.oikos@gmail.com 

 

Dotyczy: 

Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Cichawa - obszar „Cichawa - 3”. 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. D.U.2016.353, zm.) i jestem świadomy a odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 


