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1. PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY 
 
 
  Obowiązek przeprowadzenia postępowania dotyczącego strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla opracowań planistycznych, w tym Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia  

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 

 Elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza 

oddziaływania na środowisko ustaleń planistycznych zwana dalej „prognozą”. 

 Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie został uzgodniony 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismo z dnia 1 października 

2013r. znak WOOŚ.411.1.62.2013.AP-8 oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Lubaczowie, pismo z dnia 12 lipca 2013 r. znak PSNZ.4613-01/13. 

 Podstawowym celem prognozy jest wykazanie, jak określone w projekcie zmiany  

Nr 1/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Narol, kierunki zagospodarowania wpłyną na środowisko i czy, a jeśli tak, to w jakim 

stopniu naruszą zasady prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi. Ze względu na 

różnorodność przyrodniczą, jaką cechuje się obszar gminy, złożoność zjawisk 

przyrodniczych oraz ogólny charakter dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych 

przekształceń środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę 

prognozy. 

 Ponadto celem prognozy jest: 

 wyeliminowanie jeszcze na etapie sporządzania projektu zmiany Nr 1/2013 Studium, 

ustaleń sprzecznych z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru  

i jego otoczenia; 

 ocena skutków oddziaływania przyjętych kierunków zagospodarowania gminy na 

środowisko oraz związanego z tym określenia wpływu nowego przeznaczenia terenów 

na poszczególne rodzaje użytkowania oraz określenie warunków zagospodarowania 

tych obszarów; 

 ocena wprowadzenia ustaleń umożliwiających zabudowę i działalność gospodarczą na 

analizowanym terenie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy równoczesnym 

zachowaniu równowagi przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych; 

 ocena na ile ustalenia projektu zmiany Nr 1/2013 Studium pozwolą na zachowanie 

istniejących wartości i zasobów środowiska, na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone, czy 

też zdegradowane wartości oraz w jakim stopniu spotęgują lub osłabią istniejące 
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zagrożenia, a także na ile stworzą możliwość pojawienia się nowych szans dla 

ukształtowania wyższej jakości środowiska; 

  Podsumowując, prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności 

realizacji zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych nowymi ustaleniami zmiany Nr 1/2013 

Studium, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie niesie ze sobą realizacja 

ustaleń przyjętych w częściowej zmianie Studium, na poszczególne komponenty środowiska 

w ich wzajemnym powiązaniu, w szczególności na ekosystemy przyrodnicze, krajobraz, 

ludzi, dobra materialne oraz dobra kultury. 

 

 

2. ZAKRES PROGNOZY, WYKORZYSTANE MATERIAŁY I METODY 

ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

 
  Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z art. 51 ust. 

2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (Dz. U. z 20176r., poz. 1405 z późn. zmianami). 

  Zgodnie z artykułem 52 w/w ustawy prognoza zawiera: 

 ustalenia i główne cele projektu zmiany Nr 1/2013 Studium oraz jego powiązania  

z innymi dokumentami; 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy; 

 informacje o przewidywanych możliwościach transgranicznego oddziaływania na 

środowisko; 

  propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń 

projektu zmiany Nr 1/2013 Studium gminy Narol; 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza określa, analizuje i ocenia:  

 istniejący stan środowiska;  

 potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu;  

 istniejące problemy ochrony środowiska wynikające z przeznaczenia i zagospodarowania 

terenów objętych granicami projektu zmiany Nr 1/2013 Studium; 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu częściowej zmiany Studium oraz sposoby 

ich uwzględnienia. 
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Prognoza przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 

  Przy sporządzaniu niniejszej prognozy zapoznano się przede wszystkim  

z opracowanym projektem zmiany Nr 1/2013 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Narol, który jest zmianą Studium uchwalonego 

uchwałą Nr 187/XX/2000 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 29 listopada 2000r. 

 W analizie stanu środowiska wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne 

sporządzone dla terenu objętego zmianą Nr 1/2013 Studium, inwentaryzację przyrodniczą  

i ornitologiczną, a także materiały dotyczące stanu powietrza i wód zawarte w raportach 

WIOŚ Rzeszów. 

 Prognoza dostosowana jest do rodzaju i skali dokumentu, jakim jest Studium.  

W prognozie przedstawiono nowe zasady zagospodarowania obszaru objętego zmianą  

Nr 1/2013 Studium, aktualny stan środowiska oraz dokonano analizy oddziaływania 

poszczególnych czynników na środowisko omawianych obszarów i sposobów ich 

zagospodarowania. 

 Ponieważ nie obowiązują żadne ujednolicone metody opracowania prognozy, przy 

sporządzaniu niniejszego opracowania posłużono się głównie opisową analizą 

prawdopodobnych skutków oddziaływania na środowisko z użyciem analiz jakościowych, 

wykorzystujących dostępne wskaźniki wartościowania skutków zmian, jakie wystąpią  

w środowisku. 

 

 

3. USTALENIA I GŁÓWNE CELE PROJEKTU ZMIANY NR 1/2013 STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO GMINY NAROL 

 

  Podstawę formalno – prawną przystąpienia do prac nad projektem zmiany Nr 1/2013 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol, 

stanowią: 

 uchwała Rady Miejskiej w Narolu Nr 240/XXVII/2013 z dnia 19 lutego 2013 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2013 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Narol, uchwalonego uchwałą Nr 187/XX/2000 

Rady Miejskiej w Narolu z dnia 29.11.2000r.; 

 ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 6  

ust. 1 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami); 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 118, 

poz. 1233 z poźn. zmianami) – w sprawie zakresu projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol, 

jako dokument określający politykę przestrzenną zostało przyjęte przez Radę Miejską  

w Narolu uchwałą Nr 187/XX/2000 z dnia 29 listopada 2000r. z późn. zmianami. 

 Studium określa politykę przestrzenną gminy, lokalne zasady gospodarowania 

przestrzenią przy uwzględnieniu celów i kierunków polityki przestrzennej określonych  

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa i strategii rozwoju gminy. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

Studium pełni trzy podstawowe funkcje: 

 stanowi akt polityki przestrzennej gminy określający strategię rozwoju 

przestrzennego; 

 wpływa na zasady kształtowania przestrzeni określone w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego koordynując ich ustalenia; 

 studium może również stanowić ofertę dla przyszłych inwestorów, będąc jednym  

z ważniejszych elementów programu rozwoju gminy. 

 

Opracowany projekt zmiany Nr 1/2013 Studium dotyczy obszaru o powierzchni ok. 

83,0 ha zlokalizowanego w południowych terenach miasta Narola. Obszar ten obejmuje 

tereny gruntów rolnych i nieużytków oraz niewielkiej enklawy leśnej, położonych po 

południowej stronie terenów zabudowanych miasta Narola i po zachodniej stronie terenów 

zabudowanych  wsi Jędrzejówka. 

  W dotychczas obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Miasta i Gminy Narol, teren objęty zmianą Nr 1/2013 Studium, przeznaczony był głównie  

(ok. 80% powierzchni) dla funkcji usługowej sportowo - rekreacyjnej, związanej  

z planowanym wyciągiem narciarskim i obiektami towarzyszącymi, a pozostałą część 

przeznaczono dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Lokalizacja tej funkcji podyktowana była naturalnym ukształtowaniem terenu. Jest to 

północne zbocze wyniesionego garbu Roztocza, kwalifikujące się dla lokalizacji 

zaplanowanej funkcji tj. do uprawiania sportów zimowych. 

Naturalne walory środowiska przyrodniczego i krajobrazu   stwarzają znaczne 

możliwości rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku. Istniejące ograniczenia wynikające  

z położenia gminy na terenach objętych różnymi formami ochrony (Natura 2000, 

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu) w istotny sposób ograniczają rozwój 

przemysłu. 
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  Rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku jest jednym z głównych elementów 

aktywizacji gospodarczej w tym regionie. 

Zmiana Studium w omawianym obszarze wynika z: 

- potrzeby urealnienia tj. zmniejszenia powierzchni terenu rezerwowanego  

w dotychczasowym studium dla funkcji sportowo-rekreacyjnej, związanej z planowanym 

wyciągiem narciarskim, z dotychczasowej  powierzchni ok. 68,0 ha do ok.  26,0 ha,  

- potrzeby wyznaczenia nowych terenów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w mieście Narolu. 

 

W projekcie zmiany Nr 1/2013 Studium wyznaczono: 

 teren usług sportowo- rekreacyjnych US, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1MN, 2MN, 3MN, 

 tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej - 1R, 2R. 

 

  Dla terenu US, o powierzchni ok. 26,30 ha przeznaczonego dla usług sportowo-

rekreacyjnych, ustalono następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:  

 funkcja podstawowa – usługi sportowo-rekreacyjne związane z wyciągiem narciarskim; 

 funkcje uzupełniające: 

- usługi gastronomiczno-noclegowe dla użytkowników terenu; 

- obsługa terenu w zakresie infrastruktury technologicznej; 

- obsługa terenu w zakresie infrastruktury  technicznej i komunikacyjnej; 

- utrzymanie istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej; 

- usługi rekreacyjno-sportowe umożliwiające całoroczne użytkowanie terenu; 

- ochrona istniejącej flory i fauny w obrębie wierzchowiny Roztocza, 

Wskaźniki i parametry zagospodarowania i użytkowania terenu:  

 powierzchnia biologicznie czynna – minimum 75 % ogólnej powierzchni terenu;, 

 intensywność zabudowy terenu – do 0,05%; 

 wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 

- 1 stanowisko postojowe na 4 użytkowników obiektów turystyczno-

rekreacyjnych; 

- minimalna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych – 30;  

- dopuszcza się do 5 miejsc postojowych dla autokarów turystycznych; 

 gabaryty budynków usługowych: 

- łączna powierzchnia zabudowy – do 2000 m2; 
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- liczba kondygnacji nadziemnych – do  3, pod warunkiem rozwiązania trzeciej 

kondygnacji w formie użytkowego poddasza; 

- szerokość elewacji frontowej – do  100,0 m; 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – do 10,0 m; 

 dachy: 

- dopuszczono dachy kalenicowe minimum 2-spadowe i ostrosłupowe; 

- dopuszczono do 20 % ogólnej powierzchni dachowej w formie „dachów 

płaskich”, 

- kat nachylenia połaci – w granicach 250 - 450 

 kolorystyka elewacji i pokrycie dachu: 

- pokrycie dachu – ceramiczne, ceramiczno-podobne oraz blaszane;  

- kolorystyka ścian zewnętrznych – w kolorach jasnych, maksymalnie 3-barwna 

(wraz z okładzinami ścian); 

- okładziny ścian zewnętrznych – ceramiczne, ceramiczno-podobne, kamienne  

i kamienno-podobne, w pełnej gamie kolorystycznej,  

Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 utrzymanie ogólnej konfiguracji terenu;  

 utrzymanie istniejącej  flory i fauny w skupiskach zieleni naturalnej w obrysie  

wierzchowiny Roztocza; 

Zasady rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 skomunikowanie terenu w oparciu o modernizację istniejącego układu drożnego 

terenu; 

 budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów; 

 uzbrojenie terenu w kompleksową infrastrukturę techniczną; 

 uzbrojenie terenu w niezbędną  infrastrukturę technologiczną dla usług sportowo-

rekreacyjnych;  

 budowa infrastruktury dla całosezonowej do obsługi ruchu turystycznego; 

Realizacja zagospodarowania terenu wymaga sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  

 

Tereny oznaczonych symbolami: 1MN o powierzchni ok.12,4 ha, 2MN o powierzchni ok. 

15,0ha i 3MN o powierzchni ok. 8,6ha przeznaczono dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej:  

 funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

 funkcje uzupełniające: 

- nieuciążliwe usługi dla mieszkańców,  
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- obsługa terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, 

Wskaźniki i parametry zagospodarowania i użytkowania terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej: 

 minimalna powierzchnia działki budowlanej – 0,08 ha; 

 powierzchnia biologicznie czynna - 25 % powierzchni działki budowlanej; 

 wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – w granicach 0,15 – 0,50; 

 minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów osobowych – 2 miejsca 

postojowe na 1 działkę budowlaną; 

 typ zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinna, wolnostojąca; 

 dopuszczalność zabudowy gospodarczej, uzupełniającej zabudowę  mieszkalną; 

 dopuszczalność nieuciążliwych usług dla mieszkańców; 

 gabaryty budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: 

 liczba kondygnacji nadziemnych – do 2, pod warunkiem rozwiązania drugiej 

kondygnacji w formie użytkowego poddasza; 

 powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych – do 250 m2; 

 powierzchnia zabudowy budynków mieszkalno-usługowych – do 300  m2;  

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej –  do 3,5 m do okapu dachu 

 geometria dachu:  

 układ połaci dachowych – dopuszcza się dachy kalenicowe minimum  

dwuspadowe) oraz dachy ostrosłupowe (namiotowe); 

 wysokość do głównej kalenicy / wierzchołka dachu –  do 10,5 m;  

 kąt nachylenia połaci –  w granicach 250 - 450;  

 kolorystyka elewacji i pokrycie dachu: 

 pokrycie dachu – ceramiczne, ceramiczno-podobne oraz blaszane;  

 kolorystyka ścian zewnętrznych – maksymalnie trójbarwna (wraz 

okładzinami ścian), w kolorach pastelowych,; 

 okładziny ścian zewnętrznych – ceramiczne, ceramiczno-podobne, 

kamienne i kamienno-podobne, w pełnej gamie kolorystycznej;  

 gabaryty budynków garażowo-gospodarczych: 

 liczba kondygnacji nadziemnych –1;  

 powierzchnia zabudowy –  do 75 m2;  

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej  –  do 3,0 m do okapu dachu; 

 geometria dachu: 

- układ połaci dachowych – dopuszcza się dachy kalenicowe (minimum 

dwuspadowe) i jednospadowe - w przypadku lokalizacji budynku przy 

granicy działki; 



 

10 
 

 

- wysokość do gł. kalenicy  – do 6,5 m; 

- kąt nachylenia połaci –  w granicach 200 - 350 

 kolorystyka elewacji i pokrycie dachu – analogiczne do budynku mieszkalnego na 

działce budowlanej, 

Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 ograniczenie dopuszczalnego poziomu hałasu do wartości normatywnych dla terenów 

mieszkaniowych jednorodzinnych; 

 gromadzenie i wywóz odpadów komunalno-bytowych na zasadach obowiązujących na 

terenie miasta i gminy Narol; 

 przeznaczenie pasa terenu przed elewacją frontową budynku mieszkalnego dla zieleni 

niskiej i średniowysokiej (krzewiastej); 

 eliminacja reklam o charakterze komercyjnym; 

Zasady rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 skomunikowanie terenów w oparciu o modernizację istniejącego układu drożnego 

terenu; 

 uzbrojenie terenu w kompleksową infrastrukturę techniczną; 

 zintegrowanie systemu infrastruktury technicznej terenu z systemem infrastruktury 

miejskiej Narola; 

Zagospodarowanie terenu  w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,  

 

Tereny: 1R o powierzchni ok. 10,7 ha i 2R o powierzchni ok. 10,0 ha przeznaczono  dla 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ustala się następujące kierunki zagospodarowania 

przestrzennego:  

 funkcja podstawowa  – rolnicza przestrzeń produkcyjna; 

 funkcja uzupełniająca - obsługa komunikacyjna terenu; 

Wskaźniki i parametry zagospodarowania i użytkowania terenów:  

 wykluczenie zalesień terenu; 

 wykluczenie zabudowy kubaturowej i trwałych obiektów rolniczych;  

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 100 % powierzchni terenu; 

Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 zakaz zmiany istniejącej konfiguracji terenu; 

 utrzymanie istniejącej zieleni naturalnej i zadrzewień śródpolnych. 

Zasady rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury: 

 dopuszczalność wytyczania nowych dróg dojazdowych do pól; 

 utrzymanie istniejącej i dopuszczalność lokalizacji nowej sieciowej infrastruktury 

technicznej, niezwiązanej z terenami  rolnymi. 
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4. STAN ŚRODOWISKA TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM ZMIANY  

NR 1/2013 STUDIUM 

 

 Rzeźba terenu 

 Narol leży według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego w mezoregionie 

Roztocza  i obejmuje swym zasięgiem fragment wschodniej części mezoregionu Roztocze 

Środkowe, rozciętego dolinami rzeki Tanwi i jej dopływów. 

 Roztocze Środkowe lub inaczej Tomaszowskie jest pozbawione lessów. 

Powierzchnia jego zbudowana jest z mioceńskich piaskowców oraz wapienie litołamniowych, 

wśród których biegną podłużne doliny górnego Wieprza, górnej Sołokiji oraz górnej Tanwi. 

Roztocze środkowe jest silnie zalesione. 

 W krajobrazie dominującą rolę odgrywają zrównania wierzchowinowe ścinające skały 

górnokredowe. Południowe fragmenty terenu w części zajmuje północny skłon wyniesionego 

garbu budującego Roztocze 

 W dolinie Tanwi w rejonie badanego terenu o szerokości do 2km wytworzyły się trzy 

systemy teras:  

 współczesne koryto rzeki z terasą zalewową, wyniesioną ok. 2m nad średni stan 

wody w rzece i szerokości ok 200m; 

 terasa nadzalewowa wyniesiona 6 – 8m nad poziom wody w rzece, porozcinana 

dolinami bocznymi; 

 terasa wysoka, akumulacyjna, zbudowana głównie z piasków wyniesionych około  

10 m nad poziom współczesnych teras zalewowych. 

W granicach terenu opracowania dolinę Tanwi ograniczają wyniesione wzniesienia  

o wysokości ponad 300m npm. 

  

 Warunki geologiczne 

 Narol leży w obrębie Roztocza, stanowiącego południowo - zachodni brzeg Platformy 

wschodnio - europejskiej. 

 Starsze podłoże budują osady mezozoiczne reprezentowane przez osady górno - 

kredowe, wykształcone w postaci opok i piaszczystych gez. W stropie są one mocno 

zwietrzałe i wykształcone w postaci glin z rumoszem. 

 Najpłycej, bo na głębokości 0,9 m występują one na zrównaniach wierzchowinowych, 

czyli na południe od Narola w rejonie wzniesienia ze stacjami przekaźnikowymi telefonii 

komórkowej. W rejonie wschodniej części miasta stwierdzono je na głębokości 41,5m. 

 Dolina Tanwi jest wyerodowana w utworach kredowych. W jej najgłębszej części 

wypełniają je trzeciorzędowe łupki, piaskowce i żwiry gliniaste występujące na głębokości 

poniżej 34,0 m. 
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 Wyżej występują osady czwartorzędowe, akumulacji rzecznej, w postaci piasków 

różnoziarnistych, średniozagęszczonych, poniżej poziomu wód podziemnych, nawodnionych. 

W obrębie części terasy wysokiej piaski te zostały zwydmione. 

 Dno doliny Tanwi w rejonie terasy zalewowej oraz dna dolin bocznych wypełniają 

holoceńskie osady rzeczne i zastoiskowe w postaci piasków różnoziarnistych z domieszką 

części organicznych i lokalnie torfów. 

 Oceniając grunty występujące w podłożu objętego badaniami terenu należy 

stwierdzić, że są one przydatne do bezpośredniego posadowienia fundamentów 

projektowanych obiektów. 

 

 Charakterystyka warunków wodnych 

 
Wody powierzchniowe 

 Badany teren leży w zlewni rzeki Tanew, dopływu Sanu. Tanew płynie na badanym 

odcinku uregulowanym korytem o szerokości ok. 5 - 6 m, wciętym w dno terasy zalewowej  

3 - 4 m. Spadki dna koryta Tanwi regulują stopnie wodne. 

 Jak wynika z obserwacji mieszkańców i służb Urzędu Gminy, po regulacji jej koryta,  

w czasie maksymalnie wysokich stanów wód, Tanew mieści swe wody w korycie. 

 Wody do Tanwi z badanego terenu doprowadzają jej dopływy oraz sieć cieków 

stałych i okresowych o uregulowanych korytach, w postaci rowów melioracyjnych. 

 Nowelizacja ustawy Prawo wodne wprowadziła podział na jednolite części wód 

powierzchniowych. Podział wód na części i ich identyfikacja wykonana została zgodnie  

z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dla potrzeb planowania  

w gospodarowaniu wodami. 

  Przy identyfikacji części wód uwzględnione zostały przede wszystkim czynniki 

geograficzne i hydrologiczne. Celem tych działań było wyznaczenie jednostkowych obszarów 

planistycznych, dla których została dokonana identyfikacja znaczących oddziaływań 

antropogenicznych, określono cele środowiskowe i dokonana zostanie ocena ich spełnienia, 

wdrożone zostaną programy działań określone w Planie Gospodarowania Wodami na 

obszarze dorzecza Wisły. 

 Każda z wydzielonych części wód może zostać uznana za naturalną, sztuczną lub 

silnie zmienioną. Wody silnie zmienione to jednolite części wód, które uległy fizycznemu 

przekształceniu na skutek działalności człowieka (zabudowa hydrotechniczna, regulacja 

koryta rzeki). 

 W systemie ocen i klasyfikacji stanu wód wg RDW dla naturalnych jednolitych części 

wód określa się stan ekologiczny, natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych części wód 

określa się potencjał ekologiczny. 
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  Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie zlewni jednolitej części wód 

powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem PLRW20007228169 „Tanew do Łosinieckiego 

potoku”. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym. Status JCW - silnie 

zmieniona część wód, status ostateczny JCW - naturalna część wód, której stan ekologiczny 

określono jako zły. Jest to część wód zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego potencjału 

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Możliwe jest przedłużenie terminu osiągnięcia 

tych celów do 2027 r. z powodu braku możliwości technicznych. JCWP znajduje się  

w wykazie obszarów chronionych ze względu na położenie w granicach: rezerwatu REZ831 

„Źródła Tanwi”, parków krajobrazowych: PK31 „Krasnobrodzki Park Krajobrazowy”, PK4901 

„Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (Lubelski)”, PK4902 „Park Krajobrazowy Puszczy 

Solskiej (Podkarpacki)”, PK6501 „Południoworoztoczański Park Krajobrazowy(Podkarpacki)”, 

PK6502 „Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (Lubelski)”, OSO: PLB060008 

„Puszcza Solska”, PLB060012 „Roztocze”, OZW: PLH060034 „Uroczyska Puszczy Solskiej”, 

PLH060089 „Minokąt”, PLH060093 „Uroczyska Roztocza Wschodniego”, PLH180017 

„Horyniec” oraz z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia. 

 

Wody podziemne 

  Omawiany teren położony jest w dorzeczu Górnej Wisły, w JCWPd o kodzie 

PLGW2000120, dla której stan wód chemiczny i ilościowy oceniono jako dobry. Jest to część 

wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym 

dla tej części wód podziemnych będzie co najmniej utrzymanie tego stanu. JCWPd znajduje 

się w wykazie obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę. 

 

 Obserwacje zwierciadła wód w wykonanych otworach badawczych pozwoliły na 

stwierdzenie, że w obrębie badanego terenu występują dwa obszary różniące się warunkami 

hydrogeologicznymi: 

 zrównania wierzchowinowe i stoki Roztocza, gdzie brak czwartorzędowego poziomu 

wód podziemnych. Wody podziemne w tym rejonie związane są ze spękaniami  

i szczelinami skał kredowych, gez występują na znacznej głębokości. 

 dolina rzeki Tanwi i doliny jej dopływów, gdzie poziom wód podziemnych związany jest  

z osadami czwartorzędowymi, występującymi w aluwialnych osadach piaszczystych,  

w postaci ciągłego poziomu o swobodnym zwierciadle stabilizującym się na głębokości  

od 0,2m do ponad 4,0m; 
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  Najpłycej wody podziemne występują w dnie płaskiej, szerokiej doliny dopływu Tanwi 

oraz większych jej dopływów, gdzie w okresach wzmożonego zasilania pojawiają się tuż pod 

powierzchnią terenu.  

  Teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach GZWP Nr 407 „Chełm - 

Zamość” (w sąsiedztwie południowo - zachodniej granicy Zbiornika). Jest to zbiornik,  

w obszarze którego wody podziemne występują w utworach kredowych. 

 Zgodnie ze sporządzonym przez RZGW Kraków w 2010 r. opracowaniem pnz. 

„Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralny element 

studium ochrony przeciwpowodziowej” teren będących przedmiotem opracowania nie jest 

narażony na zalewanie wodami powodziowymi. 

 

 Warunki topoklimatyczne 

 Warunki klimatyczne badanego terenu scharakteryzowano na podstawie 

archiwalnych opracowań sąsiednich terenów, materiałów obserwacyjnych, wykonanych 

przez PIHMiGW oraz literatury. Przy opracowaniu warunków topoklimatycznych oparto się 

głównie na kartowaniu oraz materiałach archiwalnych. 

 Według E. Romera rejon Narola położony jest na Roztoczu w Rejonie Klimatów  

Wyżyn Środkowych, charakteryzujących się surowymi zimami i ciepłymi latami. 

 Opady średnie roczne są większe niż na obszarach nizinnych Polski. Przeważają 

wiatry z zachodniej połowy horyzontu z przewagą kierunku zachodniego. 

 Temperatury na Roztoczu uzależnione są od wyniesienia terenu nad poziom morza. 

Najniższe temperatury spotykane są zimą, szczególnie w styczniu, a najwyższe w lecie  

z maksimum w lipcu. Świadczy to o kontynentalizmie tego regionu. 

Początek zimy występuje w tym rejonie około 20 listopada. Trwa ona 100 - 110 dni. 

Przedwiośnie wkracza po 10 marca i trwa 20 - 30 dni, wiosna rozpoczyna się 10 kwietnia  

i trwa 60 - 70 dni. 

Lato zaczyna się około 10 czerwca i trwa 100 - 110 dni, a jesień około 10 października i trwa 

60 - 70 dni. Przeciętnie w ciągu roku występuje około 110 dni z przymrozkami i około 50 dni 

mroźnych. 

 W ciągu roku w rejonie Narola spada około 710 mm opadów rocznie. Największa 

ilość opadów spada w lipcu, natomiast najmniejsza w zimie. Na okres wegetacyjny przypada 

ponad połowę sumy rocznej, co jest korzystnym z punktu widzenia rolnictwa.  

 Wilgotność względna wykazuje zróżnicowanie zarówno w przebiegu rocznym jak  

i dobowym. Najwyższe wartości wilgotność względna osiąga w godzinach wieczornych  

i porannych, najniższe w południe. Zróżnicowanie tych wartości uzależnione jest od sytuacji 

pogodowych, a największe występuje w okresach pogód wyżowych, sprzyjających 

powstawaniu zjawisk inwersji. 
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 Ilość dni pogodnych (zachmurzenie poniżej 2) i ilość dni pochmurnych (zachmurzenie 

powyżej 8) charakteryzuje zagadnienie zachmurzenia w rejonie Narola. Element ten nie 

wykazuje zmienności zależnej od warunków lokalnych.  

 W ciągu roku najpogodniejszym jest okres od kwietnia do października. Największe 

zachmurzenie występuje zimą i jesienią. Mgły najczęściej występują w jesieni i zimie. 

Najrzadziej w lecie. Najczęściej tworzą się one w dolinach rzek i zagłębieniach, gdzie płytko 

występuje poziom wód podziemnych. Mgły są zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia 

warunków topoklimatycznych, powodują skrócenie czasu promieniowania słonecznego, 

powodują koncentrację zanieczyszczeń w atmosferze i sprzyjają rozwojowi i przenoszeniu 

bakterii. 

 

Wiatry 

 W rejonie Narola najwięcej wiatrów wieje z kierunków zbliżonych do zachodniego  

i południowego. Natomiast najmniej z kierunków północno - wschodniego i północnego.  

W ciągu roku notowane jest ponad 7% cisz. Najczęściej notowane są one w jesieni, zimie  

i na wiosnę. Cisze niekorzystnie wpływają na samooczyszczanie się atmosfery i przedłużają 

stagnację chłodnych mas powietrza w terenach niżej położonych. 

 Przytoczona charakterystyka klimatu w rejonie Narola jest ogólna. Ulega ona 

zróżnicowaniu w zależności od warunków lokalnych, takich jak rzeźba terenu, głębokość 

zalegania wód podziemnych, szata roślinna oraz zagospodarowanie terenu przez człowieka. 

 Wpływ wymienionych wyżej warunków na warunki topoklimatyczne uwidacznia się 

szczególnie w dniach pogód typu wyżowego, przy ciszy i bezchmurnym niebie. 

Największego zróżnicowania tych warunków należy się spodziewać pomiędzy najwyżej 

wyniesionymi, bezleśnymi zrównaniami wierzchowinowymi Roztocza i zwydmionymi 

fragmentami terasy wysokiej Tanwi, a terasą zalewową Tanwi, podmokłymi dolinami jej 

dopływów oraz zagłębieniami terenu o płytko występującym poziomie wód podziemnych. 

 Różnice temperatury pomiędzy tymi obszarami mogą wtedy dochodzić do kilku stopni 

na korzyść terenów wyżej położonych. 

 Grawitacyjny spływ wychłodzonego powietrza następuje wzdłuż dolin bocznych oraz 

zgodnie z nachyleniem doliny Tanwi. Jest on blokowany przez zwartą zabudowę 

przegradzającą bieg dolin. Powoduje to stagnację chłodnych mas powietrza przed 

przeszkodą. 

 Zróżnicowanie temperatury ma duży wpływ na lokalne warunki wilgotnościowe. 

Różnice wilgotności względnej między obszarami o płytko występujących wodach 

podziemnych, a zrównaniami wierzchowinowymi może dochodzić do kilkunastu procent. 
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 Większa wilgotność względna powoduje częstsze i dłuższe zaleganie mgieł, co  

w połączeniu z wychłodzonym powietrzem powoduje, że tereny te są tzw. „mrozowiskami” - 

narażonymi na częstsze i dłuższe występowanie przygruntowych przymrozków. 

 Duży wpływ na występowanie mgieł ma zanieczyszczenie atmosfery, emitowane 

przez emisję niską z palenisk domowych. Długie zaleganie mgieł wpływa na skrócenie czasu 

nasłonecznienia, co utrudnia parowanie, sprzyja rozwojowi bakterii, zwiększa koncentrację 

pyłów i innych zanieczyszczeń, powodując pogorszenie warunków bioklimatycznych. 

 Oceniając warunki topoklimatyczne na badanym terenie można stwierdzić, że: 

 korzystne warunki występują w obrębie zrównań wierzchowinowych Roztocza  

i najwyższych fragmentów terasy wysokiej rzeki Tanwi ze względu na korzystne warunki 

solarne, termiczne i wilgotnościowe. Tereny te są dobrze przewietrzane; 

 niekorzystne warunki topoklimatyczne występują w obrębie teras zalewowych rzeki 

Tanwi i dnach dolin jej dopływów. Charakteryzują się one częstszym zaleganiem 

chłodnych mas powietrza i dużą częstotliwość mgieł. Tereny narażone na częstsze 

przymrozki późnowiosenne i wczesnojesienne. Powoduje to niekorzystne warunki 

termiczne, wilgotnościowe i solarne. 

 Znaczny wpływ na warunki topoklimatyczne ma zalesienie. Obszary leśne wpływają 

korzystnie na warunki topoklimatyczne terenów przyległych do nich poprzez zmniejszenie 

dobowych amplitud temperatury i wilgotności, zmniejszenie prędkości wiatrów oraz skrócenie 

czasu nasłonecznienia spowodowanego zacienieniem. 

 

 Gleby 

 Przy opracowaniu tego zagadnienia wykorzystano dane zawarte w mapach 

glebowych w skali 1:5000, studium gleb pochodzenia organicznego w skali 1:5000 i innych. 

 Decydujący wpływ na zróżnicowanie gleb pod względem typów, rodzajów i gatunków 

mają następujące czynniki: budowa geologiczna (geneza i charakter skały macierzystej), 

rzeźba terenu, warunki klimatyczne, stosunki wodne, roślinność i działalność gospodarcza 

człowieka. 

 W obrębie doliny Tanwi z osadów aluwialnych terasy nadzalewowej, zbudowanych  

z piasków różnoziarnistych, stwierdzono występowanie gleb pseudobielicowych  

i bielicowych, niskich klas bonitacyjnych, zaliczanych do V i VI klasy gruntów ornych  

i pastwisk. Gleby tych klas nie są objęte ochroną przed zmianą przeznaczenia na cele 

nierolnicze zgodnie z ustawą „ O ochronie gruntów rolnych i leśnych”. 

 W glebach tych bezpośrednio pod poziomem próchnicznym, występuje poziom 

przemycia z reguły szczątkowy. Miąższość poziomu próchnicznego jest równa warstwie 

ornej. Są to gleby kwaśne lub bardzo kwaśne, ubogie w składniki pokarmowe. 
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 Lokalnie pod użytkami zielonymi występują gleb organiczne torfowe i murszowo - 

torfowe. Powstały one w miejscach nadmiernego uwilgotnienia, co sprzyjało procesom 

torfowiskowym. Powierzchniowa warstwa torfów jest mniej lub bardziej zamulona i częściowo 

rozłożona. Głębokość tych gleb jest zróżnicowana i waha się od 0,4 do 1,0 m. Na skutek 

zmian stosunków wodnych, jakie nastąpiły po regulacji cieków, w tym Tanwi i melioracji, 

zahamowany został proces torfowiskowy, a w większości gleb torfowych rozpoczął się 

proces murszowy, przekształcający je w murszowo - torfowe. Odczyn gleb murszowo - 

torfowych jest lekko kwaśny lub zbliżony do obojętnego. Gleby te są ubogie w przyswajalny 

dla roślin fosfor i potas. 

 Niewielkie powierzchnie w obrębie terasy zalewowej rzeki Tanew zajmują gleby typu 

mad, zajęte przez użytki zielone. 

 W obrębie zrównania wierzchowinowego  oraz stoków Roztocza występują gleby typu 

gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych powstałe z wietrzelin skał wapiennych 

kredowych. Zaliczane są do gleb klas IVa i IVb i nie są objęte ochroną przed zmianą 

przeznaczenia na cele nierolnicze zgodnie. 

 

 Szata roślinna  

 W podziale geobotanicznym Polski Szafera i Pawłowskiego (1972r.) omawiany teren 

położony jest w: 

 Prowincji Niżowo - Wyżynnej Środkowoeuropejskiej 

 Dziale: Bałtyckim 

 Poddziale: Pas Wyżyn Środkowych 

 Krainie: Roztocze 

 Szata roślinna w rejonie Narola uległa różnorodnym przemianom powodowanym 

trwającą od stuleci gospodarką człowieka. 

 Rozwój rolnictwa przyczynił się nie tylko do zmniejszenia powierzchni leśnych, ale  

i zmiany składu gatunkowego lasów, w których gospodarka daje pierwszeństwo szybko 

rosnącym gatunkom drzew iglastych. 

 W granicach terenu objętego projektem zmiany Studium przeważają tereny rolne 

użytkowanie jako pola uprawne, łąki i pastwiska, ostatnio w dużej części odłogowane 

 Zróżnicowana struktura własności oraz związana z tym różnorodność gatunkowa oraz 

ich rozmieszczenie w terenie daje możliwość egzystencji różnych zbiorowisk roślinnych. 

 Zaliczane są one do fitocenoz: 

 antropogenicznych - związanych z siedliskami utworzonymi przez człowieka (zespoły 

segetalne i ruderalne) 

 półnaturalne - związane z łąkami i pastwiskami  

 naturalne - zespoły leśne i zaroślowe. 



 

18 
 

 

Przewagę powierzchniową uzyskują antropogeniczne, nitrofilne  

 zbiorowiska pól uprawnych (segetalne) towarzyszące uprawom roślin zbożowych  

z rzędu Centaurientalia cyani 

 zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych, najlepiej wykształcone  

w małopowierzchniowych uprawach przyzagrodowych z rzędu Polygono - 

Chenopodietalia 

 Wśród upraw zbożowych pojawia się najczęściej zespół wyki czteronasiennej 

Vicietum tetraspermae w odmianie regionalnej ze skrytkiem polnym Aphanes arvensis oraz 

zbiorowisk do niego nawiązujących. 

 Na glebach o niskich klasach bonitacyjnych spotykany jest zespół chłodka drobnego  

i czerwca rocznego Arnoserido - Scleranthetum. 

 Wśród roślin okopowych i ogrodowych najczęściej spotykane są zespoły chwastnicy 

jednostronnej i włośnic Echionochloo - Setarietum, jasnoty różowej i przetacznika lśniącego 

Lamio - Veronicetum politae. 

 Ważną grupę zespołów stanowią półnaturalne i antropogeniczne darniowe 

zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe: 

 użytki zielone przeważnie mezo- i eutroficzne łąki kośne oraz ziołorośla nadrzeczne,  

 antropogeniczne, umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska dywanowe. 

 W miejscach, gdzie gospodarka łąkowa ma charakter ekstensywny występuje 

zbiorowisko wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej Poa pratensis - Festuca rubra. 

 Na terenach o charakterze pastwiskowym oraz w sąsiedztwie zabudowań pojawia się 

zespół życicy trwałej i grzebienicy pospolitej Lolio - Cynosuretua. 

 W związku ze zmniejszeniem intensywności wypasania pastwisk i zaniechania 

koszenia łąk zbiorowiska zmieniają swój skład florystyczny. 

 Zbiorowiska dywanowe reprezentuje głównie zespół życicy trwałej i rdestu 

piaskowego Lolio - Polygonetu arenastri, występujący na ścieżkach, przydrożach, 

poboczach, nawierzchni mniej uczęszczanych dróg gruntowych, na podwórkach, placach  

i innych silnie wydeptanych przez ludzi i zwierzęta. 

 Zbiorowiska leśne zostały silnie przekształcone przez działalność człowieka. 

Dominują lasy sosnowe zaliczane do boru suchego i świeżego. 

  W zbiorowiskach tych drzewostan stanowi głównie sosna zwyczajna, pojedynczo 

występuje brzoza brodawkowata. W słabo zaznaczającej się warstwie niższej pojawia się 

dąb szypułkowy i sporadycznie inne gatunki. 

 W runie, które wykształcone jest w różnym stopniu rosną borówki czarna i brusznica, 

pszeniec zwyczajny, wrzos zwyczajny, a także siodmaczek leśny. We fragmentach 

sztucznych nasadzeń runo jest najczęściej trawiaste (mietlica pospolita, trzcinnik piaskowy, 
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kostrzewa owcza) z udziałem gatunków charakterystycznych dla muraw piaszczystych  

i ruderalnych. 

  Dla terenu objętego zmianą Nr 1/2013 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Narol wykonana została szczegółowa 

inwentaryzacja przyrodnicza przez p. Wiaczesława Michalczuka z Zamojskiego Towarzystwa 

Przyrodniczego, która miała na celu stwierdzenie, czy w terenie wskazanym dla lokalizacji 

funkcji rekreacyjno - sportowej, mieszkaniowej i rolnej, a także terenu planowanej obwodnicy 

występują siedliska chronionych gatunków roślin. Władze miasta i gminy Narol podjęły 

decyzję o rezygnacji ze zmiany Studium w obszarze planowanej obwodnicy, która może być 

realizowana w oparciu o przepisy odrębne. 

  Poniżej załączono wyniki wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (dotyczą one dwóch 

terenów). 
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 Świat zwierzęcy 

 Według podziału na krainy zoograficzne (Jaczewski 1973r. w Narodowym Atlasie 

Polski) teren opracowania znajduje się w Krainie Roztocza. 

 Na obszarze opracowania występuje fauna charakteryzująca się dominacją gatunków 

nizinnych - środkowoeuropejskich. Z południa i południowego wschodu wnikają to 

sporadycznie przedstawiciele gatunków górskich i pontyjskich, w szczególności dotyczy to 

awiofauny. 

 Dla potrzeb opracowania projektu zmiany Studium dotyczącej przeznaczenia terenu 

dla zabudowy mieszkaniowej, funkcji rekreacji i sportu oraz terenów rolnych oraz planowanej 

obwodnicy została wykonana również inwentaryzacja ornitologiczna, której wyniki  

w załączeniu. 

 

Charakterystyka terenu badań i jego powiązania z obszarami chronionymi o randze 

krajowej i europejskiej. 

 Inwentaryzacją ornitologiczną objęto dwa obszary, na których planowane są zmiany  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol 

położone na Roztoczu Wschodnim.  

 Pierwszy z nich obejmował ok. 70 ha i jest położony na południe od Narola i przyległy 

od wschodu do miejscowości Jędrzejówka. Od  zachodu i częściowo od północy  

i południowego wschodu do tego obszaru przylegają lasy z drzewostanem sosnowym. Cały 

teren jest typowy pod względem struktury siedlisk dla całego obszaru Roztocza. Dominują tu 

pola uprawne z typowymi dla Roztocza stosunkowo wąskimi i długimi działkami 

przedzielonych miedzami z rosnącymi na nich pojedynczymi krzewami i z mozaiką upraw 

(głównie zbóż) i nieużytków. Cześć nie uprawianych pól podlega sukcesji roślinności 

drzewiastej, głównie sosny zwyczajnej. W środkowej  części omawianego obszaru na 

południowym stoku i szczycie wzniesienia znajduje się duży  płat nieużytków z rozległymi 

zwartymi płatami zakrzewień rosnących w części szczytowej (obejmującej też wychodnie 

dawniej eksploatowanych wapieni mioceńskich) i niewielkim młodnikiem sosnowym u jego 

podstawy.  

 Obszar wg planowanych zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol został przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną miejscowości Narol i Jędrzejówka oraz inwestycje sportowo-

rekreacyjne (wyciąg narciarski), na części terenu nie planuje się zmian w dotychczasowym 

użytkowaniu (tereny rolne). 

 Drugi obszar obejmuje ok. 2 km odcinek planowanej obwodnicy miasta Narola. 

Omijać ma ona miasto od północnego zachodu od okolic siedziby Nadleśnictwa Narol na 

wjeździe od strony Jarosławia do stacji benzynowej na wylocie w kierunku Bełżca. 
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Inwentaryzowany teren obejmuje różnorodne siedliska. Począwszy od zachodu były to: lasy 

(zbiorowiska zastępcze z sosną i  podrostem bukowym); zarastające krzewami łąki w dolinie 

rzeki Tanwi; strefa ekotonu lasu (drzewostan sosnowy i w niewielkie płaty olszyn) i łąk 

przyległa do zabudowy Narola; pola uprawne; bór sosnowy; łąki z pasami zakrzewień  

i zadrzewień wzdłuż rowów melioracyjnych oraz z niewielkimi płatami trzcinowisk. Najdłuższy 

odcinek planowanej obwodnicy przebiegać ma przez tereny rolne (pola uprawne i łąki). 

 Tereny objęte planowanymi zmianami w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol położone są w całości w Roztoczański 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, który stanowi otulinę dwóch nieopodal położonych 

parków krajobrazowych: Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Parku 

Krajobrazowego Puszczy Solskiej.  Są one elementem systemu krajowych obszarów 

chronionych obejmujących całe Roztocze i Puszczę Solską. Znajdują się one także  

w granicach projektowanego geoparku „Kamienny Las na Roztoczu” oraz Transgranicznego 

Rezerwatu Biosfery „Roztocze” (strefa C). Pierwszy inwentaryzowany teren (położony na 

południe od Narola) w przeważającej części (poza   fragmentem terenów przylegających 

bezpośrednio do zabudowy Narola) leży Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

PLB060012 Roztocze, planowana obwodnica na początkowym docinku (do doliny Tanwi 

włącznie) przebiega przez Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB060008 

Puszcza Solska. 

 

Metodyka gromadzenia danych 

 Inwentaryzacja gatunków ptaków na obszarach objętych planowanymi zmianami  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol 

wykonano w roku 2014. Polegała ona na pięciokrotnych liczeniach przeprowadzonych od  

początku maja do ostatniej dekady czerwca. W ciągu każdego miesiąca przeprowadzono po 

dwa liczenia poranne w godzinach 6:00-10:00 w odstępach co najmniej dziesięciodniowych. 

Dodatkowo na początku czerwca wykonano nocne liczenia derkacza. Daty kontroli: 10.05., 

21.05, 8.06 (kontrola nocna), 9.06, 24.06. 

 Na obszarze planowanej zmiany w Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol liczenia prowadzono na transektach 

obejmując całą powierzchnię terenów objętych ekspertyzą. Na trasie planowanej obwodnicy 

oprócz terenu przyszłej inwestycji stwierdzenia ptaków notowano również w pasie  

o szerokości 100 m po obu stronach trasy przemarszu. W przypadku derkacza notowano 

wszystkie słyszane samce z z trasy przemarszu. Jednokrotne stwierdzenie terytorialnego 

osobnika (samca) lub pary z  podlotami uznawano za zajęty rewir lęgowy. W przypadku 

kukułki podano maksymalna liczę samców stwierdzonych w trakcie jeden kontroli. 

 Notowano również stwierdzenia płazów i gadów. 
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Wyniki prac 

 Awifauna lęgowa obszaru planowanej zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol w badanym okresie liczyła 32 

gatunki (Tab.1). Wśród nich stwierdzono 4 gatunki wymienione w I Załączniku Dyrektywy 

Ptasiej: derkacz, lerka, jarzębatka i gąsiorek. Ponadto teren ten jest żerowiskiem 1-2 par 

myszołowa Buteo buteo oraz lęgnących się w  okolicznych miejscowościach bocianów 

białych Ciconia ciconia. W przypadku obu tych gatunków terytoria łowieckie obejmują 

również rozległe tereny poza badanym obszarem i nie uwzględniono ich w poniższym 

zestawieniu. 

 Skład gatunkowy ptaków jest typowy dla ekstensywnie użytkowanych terenów 

rolniczych z miedzami, nieużytkami, pojedynczymi krzewami oraz większymi zakrzewieniami. 

Istotnym elementem są też gatunki charakterystyczne dla ekotonu lasu i terenów otwartych. 

 Najliczniej na tym obszarze występują: skowronek, trznadel, gąsiorek, piecuszek 

cierniówka i pokląskwa. 

 Na tym terenie nie stwierdzono gadów ani miejsc rozrodu płazów. Jest to potencjalne 

miejsce występowania ropuchy szarej, ropuchy zielonej, grzebiuszki ziemnej, rzekotki 

drzewnej oraz jaszczurki zwinki.  

 

Tabela 1. Awifauna lęgowa terenu planowanej zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol w roku 2014. 

(gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej pogrubione) 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Liczebność 

1 Przepiórka Coturnix  coturnix 5 par 

2 Derkacz Crex crex 2 samce 

3 Turkawka Streptopelia turtur 1 para 

4 Kukułka Cuculus canorus max. 5 samców 

5 Dudek Upupa epops żerowisko 2 par 

6 Krętogłów Jynx torquilla 2 pary 

7 Lerka Lullula arborea 3 pary 

8 Skowronek Alauda arvensis 44 pary 

9 Świergotek drzewny Anthus trivialis 4 pary 

10 Pliszka żółta Motacilla flava 1 para 

11 Kopciuszek Phoenicurus ochruros 1 para 

12 Pokląskwa Saxicola rubetra 14 par 

13 Kląskawka Saxicola rubicola 4 pary 

14 Kos Turdus merula 6 par 

15 Świerszczak Locustella naevia 1 para 

16 Łozówka Acrocephalus palustris 5 par 
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17 Zaganiacz Hippolais icterina 2 pary 

18 Jarzębatka Sylvia nisoria 5 par 

19 Piegża Sylvia curruca 1 para 

20 Cierniówka Sylvia communis 15 par 

21 Gajówka Sylvia borin 1 para 

22 Kapturka Sylvia atricapilla 3 pary 

23 Pierwiosnek Phylloscopus collybita 2 pary 

24 Piecuszek Phulloscopus trochilus 19 par 

25 Bogatka Parus major 1 para 

26 Gąsiorek Lanius collurio 29 par 

27 Srokosz Lanius excubitor 1 para 

28 Zięba Fringilla coelebs 3 pary 

29 Dzwoniec Chloris chloris 4 pary 

30 Szczygieł Carduelis carduelis 2 pary 

31 Trznadel Emberiza citrinella 36 par 

32 Potrzeszcz Emberiza calandra 5 par 

 

 Bogatszy skład gatunkowy w stosunku do poprzedniego badanego terenu wynika  

z różnorodności siedlisk przez które zaplanowano przebieg obwodnicy. Najliczniej na tym 

obszarze występują: trznadel, skowronek, zięba, kapturka i cierniówka. 

Tabela 2. Awifauna lęgowa terenu planowanej obwodnicy miasta Narol oraz obszarów 

przyległych w roku 2014. 

(gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej pogrubione) 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Liczebność 

1 Przepiórka Coturnix  coturnix 1 para 

2 Derkacz Crex crex 4 samce 

3 Grzywacz Columba palumbus 1 para 

4 Sierpówka Streptopelia decaocto 2 pary 

5 Kukułka Cuculus canorus max. 4 samce 

6 Dzięcioł duży Dendrocopos major 3 pary 

7 Skowronek Alauda arvensis 11 par 

8 Świergotek łąkowy Anthus pratensis 1 para 

9 Pliszka siwa Motacilla alba 1 para 

10 Stryżyk Troglodytes troglodytes 1 para 

11 Rudzik Erithacus rubecula 3 pary 

12 Pokląskwa Saxicola rubetra 4 pary 

13 Kos Turdus merula 5 par 

14 Śpiewak Turdus philomelos 2 pary 

15 Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 2 pary 

16 Łozówka Acrocephalus palustris 3 pary 
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17 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 1 para 

18 Zaganiacz Hippolais icterina 2 pary 

19 Jarzębatka Sylvia nisoria 2 pary 

20 Piegża Sylvia curruca 2 pary 

21 Cierniówka Sylvia communis 8 par 

22 Kapturka Sylvia atricapilla 8 par 

23 Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix 3 pary 

24 Pierwiosnek Phylloscopus collybita 7 par 

25 Piecuszek Phulloscopus trochilus 7 par 

26 Czarnogłówka Poecile montanus 2 pary 

27 Sosnówka Periparus ater 2 pary 

28 Bogatka Parus major 7 par 

29 Kowalik Sitta europaea 1 para 

30 Wilga Oriolus oriolus 7 par 

31 Gąsiorek Lanius collurio 3 pary 

32 Szpak Sturnus vulgaris 1 para 

33 Zięba Fringilla coelebs 10 par 

34 Dzwoniec Chloris chloris 1 para 

35 Trznadel Emberiza citrinella 13 par 

36 Potrzos Emberiza schoeniclus 1 para 

37 Potrzeszcz Emberiza calandra 1 para 

 

 Na tym terenie godujące płazy stwierdzono w dolinie Tanwi oraz w rowach 

melioracyjnych na łąkach między ulicą Partyzantów a ulicą Warszawską. Były to rzekotki 

drzewnej Hyla arborea i „żaby zielone” Pelophylax esculentus complex. 

 

Charakterystyka awifauny terenów objętych inwentaryzacją 

 Na badanych obszarach przewidzianych do zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narol stwierdzone lęgowe gatunki 

ptaków należały w większości przypadków do średnio licznych lub licznych w skali całego 

kraju (40 gatunków). Z grupy nielicznych stwierdzono 3 gatunki: krętogłowa, dudka  

i srokosza (dudek gniazdował poza badanym obszarem, niemniej ptaki z obu stwierdzonych 

rewirów żerowały na inwentaryzowanym terenie i było to istotne żerowiska tego gatunku). Do 

grupy nielicznych lub średnio licznych zalicza się 4 gatunki:  derkacza, kląskawkę, trzciniaka i 

jarzębatkę. Do licznych lub bardzo licznych 2 gatunki: ziębę i trznadla (Tab.3). 

 Ze względu na trendy liczebności wg danych z Monitoringu Pospolitych Ptaków 

Lęgowych z lat 2000-2013 stwierdzono 23 gatunki z umiarkowanym wzrostem populacji 

lęgowej, 9 ze stabilną populacja lęgową, 1 z nieustalonym trendem i 16 wykazujących 

umiarkowany spadek (Tab.3). Nie stwierdzono gatunków o silnym spadku ani silnym 
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wzroście populacji lęgowej. 

 Stwierdzono również 4 gatunki z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej: derkacza, lerkę, 

jarzębatkę i gąsiorka. Dodatkowo derkacz jest wymieniany jest jako gatunek globalnie 

zagrożony (ich występowanie na inwentaryzowanych terenach omówiono w poprzednim 

rozdziale).  

Tabela 3. Ocena liczebności krajowej i trendy liczebności gatunków lęgowych stwierdzonych 

na terenach objętych inwentaryzacją. 

Objaśnienia 

Ocena liczebności: gatunek nieliczny – 1-10 par/100km2, gatunek średnio liczny – 10-100 

par/100km2, gatunek liczny – 100-1000 par/100km2, gatunek bardzo liczny – 1000-10 000  

par/100km2 

Kategorie trendu: + umiarkowany wzrost, 0 stabilny, - umiarkowany spadek, ? nieustalony 

(gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej pogrubione) 

Lp. Gatunek Ocena liczebności populacji krajowej* Trendy liczebności oraz kategorie 
trendu wg wyników Monitoringu 

Pospolitych Gatunków Lęgowych 
z  lat 2000-2013** 
(trend/kat. trendu) 

1 Przepiórka średnio liczny -4/- 

2 Derkacz nieliczny lub średnio liczny 0/0 

3 Grzywacz liczny 4/+ 

4 Sierpówka średnio liczny lub liczny 1/+ 

5 Turkawka średnio liczny -3/- 

6 Kukułka średnio liczny 0/0 

7 Dudek nieliczny 5/+ 

8 Krętogłów nieliczny 6/+ 

9 Dzięcioł duży liczny 2/+ 

10 Lerka średnio liczny 1/0 

11 Skowronek bardzo liczny 0/0 

12 Świergotek drzewny liczny -2/- 

13 Świergotek łąkowy średnio liczny -6/- 

14 Pliszka żółta liczny -2/- 

15 Pliszka siwa średnio liczny 1/0 

16 Strzyżyk liczny -1/- 

17 Rudzik liczny 1/+ 

18 Kopciuszek średnio liczny lub liczny 3/+ 

19 Pokląskwa liczny -2/- 

20 Kląskawka nieliczny lub średnio liczny 3/+ 

21 Kos liczny 0/0 

22 Śpiewak liczny 3/+ 
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23 Świerszczak średnio liczny 0/0 

24 Rokitniczka średnio liczny 3/+ 

25 Łozówka liczny 0/0 

26 Trzciniak nieliczny lub średnio liczny 6/+ 

27 Zaganiacz średnio liczny lub liczny -1/0 

28 Jarzębatka nieliczny lub średnio liczny 2/? 

29 Piegża średnio liczny lub liczny -1/0 

30 Cierniówka liczny -1/- 

31 Gajówka średnio liczny lub liczny -3/- 

32 Kapturka liczny 4/+ 

33 Świstunka leśna liczny 1/+ 

34 Pierwiosnek liczny 0/0 

35 Piecuszek liczny 3/+ 

36 Czarnogłówka średnio liczny -4/- 

37 Sosnówka średnio liczny lub liczny 2/+ 

38 Bogatka liczny 1/+ 

39 Kowalik średnio liczny lub liczny 2/+ 

40 Wilga średnio liczny 2/+ 

41 Gąsiorek średnio liczny lub liczny 1/+ 

42 Srokosz nieliczny 0/0 

43 Szpak liczny 1/+ 

44 Zięba bardzo liczny -1/- 

45 Dzwoniec liczny 3/+ 

46 Szczygieł liczny -4/- 

47 Trznadel liczny lub bardzo liczny -2/- 

48 Potrzos średnio liczny lub liczny -2/- 

49 Potrzeszcz średnio liczny lub liczny 2/+ 

 

*Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas 

rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 

**Chodkiewicz T., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostaszewicz M., 

Wylęgała, Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G.,  Kjatoch Ł., 

Kata K., Krogulec J., Lenkiewicz W., Mrczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., 

Rubacha S. Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel T., Urban M., Wieloch M., Woźniak B., 

Zielińska M., Zieliński P. 2013. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012-2013. 

Biuletyn Monitoringu Przyrody 11: 1-72. 

 Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji gatunki dla których zebrano dane z terenu 

Roztocza i Puszczy Solskiej tworzą stabilne i stosunkowo liczne populacje na tych terenach 

(tab. 4). Dotyczy to również gatunków I Załącznika Dyrektywy Ptasiej lęgnących się na 

badanym terenie (derkacz, lerka, jarzębatka, gąsiorek).  
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 Derkacz, jarzębatka i gąsiorek są gatunkami z oceną ogólną C dla obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB060012 Roztocze i PLB060008 Puszcza Solska 

i są przedmiotami ochrony na tych obszarach. Lerka taką rangę ma tylko w  PLB060008 

Puszcza Solska (SDF dla obu obszarów). Na inwentaryzowanych terenach znajdujących się 

w PLB060008 Puszcza Solska z wyżej wymienionych gatunków stwierdzono tylko 1 parę 

gąsiorka (na granicy obszaru Natura 2000). Na terenie badań w obrębie PLB060012 

Roztocze stwierdzono wszystkie 4 gatunki, niemniej lerka jak wyżej wspomniano nie jest tam 

gatunkiem będącym przedmiotem ochrony dla tego obszaru. 

 

Tabela 4. Porównanie liczebności gatunków ptaków, które stwierdzono w wyniku 

inwentaryzacji jako lęgowe w sąsiadujących z terenem badań obszarach specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 PLB060012 Roztocze i PLB060008 Puszcza Solska 

Objaśnienia: p – para, s -samiec (gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej 

pogrubione) 

Lp. Gatunek PLB060012 
Roztocze 

Stachyra 2010 
(1

 

PLB060012 
Roztocze 

SDF 
(2

 

PLB060012 
Roztocze 
Wilk et al. 

2010 
(3

 

PLB060008 
Puszcza 
Solska 
SDF 

(4
 

PLB060008 
Puszcza 
Solska  

Wilk et al. 
2010 

(5
 

1 Przepiórka 200-300 p - - - - 

2 Derkacz >240 s 241 s min. 130 s 150 s min. 150 s 

3 Grzywacz - - - - - 

4 Sierpówka - - - - - 

5 Turkawka 75-80 p - - - - 

6 Kukułka - - - - - 

7 Dudek 75-85 p - - - - 

8 Krętogłów - - - - - 

9 Dzięcioł duży - - - - - 

10 Lerka 310-400 p 310-400 p 200-300 p 100-1500 p 1000-1500 p 

11 Skowronek - - - - - 

12 Świergotek drzewny - - - - - 

13 Świergotek łąkowy - - - - - 

14 Pliszka żółta 70-95 p - - - - 

15 Pliszka siwa 1000-1200 p - - - - 

16 Strzyżyk - - - - - 

17 Rudzik - - - - - 

18 Kopciuszek - - - - - 

19 Pokląskwa - - - - - 

20 Kląskawka - - - - - 

21 Kos - - - - - 
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22 Śpiewak - - - - - 

23 Świerszczak 60-70 p - - - - 

24 Rokitniczka 24 p - - - - 

25 Łozówka - - - - - 

26 Trzciniak >100 p - - - - 

27 Zaganiacz - - - - - 

28 Jarzębatka 160-170 p 160-170 p 100-200 p 100-200 p 100-200 p 

29 Piegża - - - - - 

30 Cierniówka - - - - - 

31 Gajówka - - - - - 

32 Kapturka - - - - - 

33 Świstunka leśna - - - -  

34 Pierwiosnek - - - - - 

35 Piecuszek - - - - - 

36 Czarnogłówka - - - - - 

37 Sosnówka - - - - - 

38 Bogatka - - - - - 

39 Kowalik - - - - - 

40 Wilga - - - - - 

41 Gąsiorek 1600-1700 p 1500-1600 p min. 1000 p 500 -1000 p 500 –1000 p 

42 Srokosz 70-80 p - - - - 

43 Szpak - - - - - 

44 Zięba - - - - - 

45 Dzwoniec - - - - - 

46 Szczygieł - - - - - 

47 Trznadel - - - - - 

48 Potrzos 60-65 p - - - - 

49 Potrzeszcz 300 – 350 p - - - - 

 

(1 Stachyra P. (red.) 2010. msc. Raport z wykonania inwentaryzacji ornitologicznej dla 

PLB060012 Roztocze. Lubelskie  Towarzystwo Ornitologiczne. Lublin 

(2 Standardowy Formularz Danych dla PLB060012 Roztocze 

(3 Stachyra P., Cymbała R., Marczakowski P., Łopuszyńska K. 2010. Roztocze. W: Wilk T., 

Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P., (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w 

Polsce. OTOP. Marki 

(4 Standardowy Formularz Danych dla PLB060008 Puszcza Solska 

(5 Stachyra P., Cymbała R., Łopuszyńska K., Marczakowski P., Urban M. 2010. Puszcza 

Solska. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P., (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu 

międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki 
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Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza się co następuje: 

1. W stosunku do proponowanych zmian dotyczących poszerzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej Narola oraz wsi Jędrzejówka w wyniku zrealizowania 

planów prognozuje się wycofanie z tego obszaru gatunków związanych z terenami 

otwartymi, m.in.: przepiórki, derkacza i skowronka oraz znacznego zmniejszenia 

populacji i wycofanie się na obrzeża zabudowy takich gatunków jak: kląskawka, 

pokląskwa, gąsiorek, potrzeszcz i trznadel. Umniejszy to również tereny atrakcyjne jako 

żerowisko dla dudka. Niemniej w skali lokalnej, w tym również Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków Natura 2000  PLB060012 Roztocze planowana zmiana nie będzie 

miała znaczącego wpływu na  populacje lęgowe stwierdzonych na tym terenie gatunków 

ptaków. Dotyczy to również derkacza i gąsiorka będących przedmiotami ochrony wyżej 

wspomnianego obszaru oraz lerki. 

2. W stosunku do proponowanych zmian dotyczących planowanej budowy wyciągu 

narciarskiego w wyniku zrealizowania planów prognozuje się znaczne zmniejszenie 

populacji na tym terenie gatunków związanych z zaroślami i nieużytkami, m:in. kosa, 

jarzębatki, cierniówki, piecuszka, gąsiorka i trznadla. Niemniej w skali lokalnej, w tym 

również Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB060012 Roztocze 

planowana zmiana nie będzie miała znaczącego wpływu na  populacje lęgowe 

stwierdzonych na tym terenie gatunków ptaków. Dotyczy to również derkacza, jarzębatki 

i gąsiorka będących przedmiotami ochrony wyżej wspomnianego obszaru, a także 

wymienionej w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej lerki. 

3. W stosunku do terenów rolnych nie prognozuje się znaczących zmian składzie 

gatunkowym i liczebności populacji ptaków. 

4. W stosunku do trasy planowanej obwodnicy Narola postuluje się wykonanie 

zabezpieczeń i przejść podziemnych dla płazów zmniejszających śmiertelność w trakcie 

ich wędrówki do miejsc rozrodu i zimowania na odcinkach przebiegających przez dolinę 

Tanwi oraz łąki między ulicą Partyzantów a ulicą Warszawską. 
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 Zmiany w środowisku 

 W rejonie Narola naturalne środowisko przyrodnicze zostało przekształcone przez 

działalność człowieka, który wykarczował lasy i przekształcił je w pola uprawne i użytki 

zielone, a część terenu wykorzystał do lokalizacji zabudowy m. Narol. 

 W obrębie terenów użytkowanych rolniczo i w terenach zabudowanych dominują 

zbiorowiska roślinności antropogenicznej - segetalnej i ruderalnej. 

 W związku ze zmianami ekonomicznymi i gospodarczymi nastąpiło zmniejszenie 

hodowli i zmniejszenie opłacalności uprawy pól i użytków zielonych, co spowodowało 

ograniczenie ich wykorzystania do tych, na których uprawy przynoszą efekty gospodarcze. 

 Powoduje to odłogowanie znacznej części badanego terenu, niewypasanie pastwisk  

i zaniechanie koszenia łąk, co powoduje wkraczanie gatunków typowych dla ugorów  

i naturalnych zalesień szczególnie w sąsiedztwie lasów i zadrzewień. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy omawianego terenu oraz  

w najwyżej wyniesionym fragmencie garby występują niewielkie wyrobiska, świadczące  

o eksploatacji wapienia na potrzeby lokalne. Są to stare wyrobiska porośnięte w części 

lasami, w części murawami. W tym rejonie w ostatnich latach zostały wybudowane 2 stacje 

przekaźnikowe telefonii komórkowej. 

  

 Struktura przyrodnicza obszaru 

  W strukturze przyrodniczej Narola można wyróżnić kilka elementów przyrodniczych, 

które należy uwzględnić w ocenie badanego terenu:  

 tereny doliny rzeki Tanwi ze zlokalizowanymi w jej obrębie zbiornikami retencyjnymi 

stanowi szlak migracyjny roślin i zwierząt. Stanowi ona również biotop dla licznej grupy 

organizmów żywych, mimo braku roślinności krzewiastej i drzewiastej, wyciętej podczas 

prac regulacyjnych koryta Tanwi. Tanew i jej terasa zalewowa pełni funkcję lokalnego 

korytarza ekologicznego w obszarze gminy Narol. Jako korytarz ekologiczny jest drogą 

przepływu materii i energii i migracji organizmów. 

 kompleksy torfowisk niskich – mimo różnego stopnia zachowania, to cenne ekosystemy, 

ze względu na znaczenie hydrologiczne, wstępowanie gleb organicznych  

i charakterystycznych zespołów roślinnych; 

 wyżej wymienione tereny znajdują się poza granicami terenu objętego projektem zmiany 

Studium 

 Narol to jednostka osadnicza charakteryzująca się dość zwarta zabudową typu 

miasteczkowego, wśród której dominuje roślinność zbiorowisk ruderalnych. 

  Zabudowę otaczają tereny otwarte wykorzystywane jako pola uprawne, łąki aktualnie 

w dużej części odłogowane. Na ugory i odłogi wkraczają zbiorowiska roślinności 

charakterystyczne dla takiego użytkowania terenu i naturalne zalesienia. 
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  Aktualnie Narol, jak i Jędrzejówka odczuwają brak terenów dla lokalizowania nowej 

zabudowy mieszkaniowej. Przylegające bezpośrednio do zwartej zabudowy tereny 

wskazane w projekcie zmiany Studium, są terenami najkorzystniejszymi dla planowanej 

funkcji. 

   

 Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 

 Na terenie objętym opracowaniem występują obiekty i obszary objęte ochroną 

przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. p ochronie przyrody (Dz.U. z 2013  

poz. 627). 

 Cały badany teren położony jest w obrębie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, funkcjonującego na mocy uchwały Nr XLII/737/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 września 2017 r.  zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/783/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z 28 października 2013r. w sprawie Roztoczańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. który stanowi otulinę dwóch nieopodal położonych 

Parków Krajobrazowych: Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego  (uchwała  

Nr XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r.  

w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego) oraz Parku Krajobrazowego 

Puszczy Solskiej (uchwała Nr XXXIX/789/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej) oraz  

w granicach obszaru Natura 2000 OSO PLB060012 „Roztocze”. 

   W obrębie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują 

ograniczenia w sposobie zagospodarowania polegające na czynnej ochronie ekosystemów, 

realizowanych w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej oraz na zachowaniu 

różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych.  

  Cały badany teren objęty zmianą Nr 1/2013 Studium leży w obrębie obszaru Natura 

2000 OSO PLB060012 „Roztocze”. Przedmiotem ochrony gatunkowej na tym terenie są 

derkacz, jarzębatka i gąsiorek. Na badanym terenie w czasie przeprowadzonej 

inwentaryzacji stwierdzono derkacza jarzębatkę i gąsiorka oraz lerkę. 

 Na terenie Narola brak zatwierdzonych i projektowanych użytków ekologicznych, 

stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej i zespołów przyrodniczo - 

krajobrazowych. 

 

 Jakość środowiska, jego zagrożenia i identyfikacja źródeł tych zagrożeń 

O jakości środowiska decyduje przede wszystkim stan następujących elementów:  

 powietrza atmosferycznego; 

 wód; 

 hałasu. 
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Powietrze 

Podstawowym dokumentem określającym wymagania dotyczące oceny i zarządzania jakość 

powietrza w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2008/50/WE z 2008 r. –  

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europu. Dyrektywa określa kryteria 

jakości powietrza oraz tworzy zasady i mechanizmy działań mających na celu: 

 utrzymanie jakości powietrza na obszarach, gdzie ona jest wystarczająca; 

 planowanie poprawy jakości powietrza na obszarach, gdzie nie spełnia ona 

założonych kryteriów. 

W Polsce na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) ochrona powietrza polega na zapewnieniu 

jak najlepszej jego jakości, określonej za pomocą substancji w powietrzu. Przez poziom 

substancji w powietrzu rozumiemy stężenie tych substancji w powietrzu odniesione do 

ustalonego czasu lub opad substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni. Jak 

najlepszą jakość powietrza mają zapewnić działania na rzecz utrzymania poziomów 

substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach. 

 Decydujący wpływ na jakość powietrza na terenach zurbanizowanych mają emisje  

z pojazdów samochodowych oraz indywidualnych, komunalnych i przemysłowych źródeł 

stacjonarnych. Największy wpływ wywiera energetyczne spalanie paliw, dotyczy to 

szczególnie okresu zimowego. 

 Można wyodrębnić emitory wysokie, oddziałujące na większe odległości (emitory 

punktowe to duże obiekty przemysłowe) oraz emitory niskie, mające wpływ na bezpośrednie 

ich sąsiedztwo. Energetyczne spalanie paliw (węgiel, drewno, gaz ziemny, olej opałowy) jest 

źródłem emisji podstawowej: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłu.  

Stężenie tych substancji wykazuje zmienność w ciągu roku, rośnie w sezonie grzewczym,  

a maleje latem. Poziom stężeń substancji podstawowych w skali kraju wykazuje tendencję 

spadkową, oprócz wzrostu emisji dwutlenku azotu wynikającej z oddziaływania ruchu 

samochodowego. Mając na uwadze konieczność monitorowania jakości powietrza oraz 

ochrony przed emisjami został nałożony ustawowy obowiązek na WIOŚ oceny stanu 

powietrza w obrębie wydzielonych jednostek terytorialnych zwanych strefami. 

 Strefy stanowią aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców oraz pozostałe części województwa. W województwie podkarpackim 

wydzielono dwie strefy: miasto Rzeszów i podkarpacką, obejmującą obszar województwa 

poza obszarem administracyjnym m. Rzeszowa.  

Wyniki oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim wykazały, że: 

 zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen 

i ozon (w kryterium zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon  
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(w kryterium ochrony roślin), osiągnęły na terenie woj. podkarpackiego niskie wartości 

stężeń. Pozwoliło to na zakwalifikowanie strefy. podkarpackiej dla obu kryteriów do 

klasy „A”; 

 od kilku lat utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym 

PM10, mierzonym w kryterium ochrony zdrowia, co powoduje że strefa podkarpacka 

zaliczona została do klasy „C”; 

 również stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 powoduje, 

że strefa podkarpacka została również zaliczona do klasy „C”. Zanieczyszczenie 

powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 utrzymujące się od dłuższego okresu, 

powoduje zaliczenie strefy podkarpackiej do klasy „C”, co wymaga opracowania  

i wdrożenia naprawczego programu ochrony powietrza w zakresie wielkości stężeń 

pyłu PM10 i PM2,5; 

 wykonane badania w 2016 r. wykazały, że w zakresie pyłu zawieszonego PM10 

dotrzymane zostały normy średnioroczne na obszarze całego województwa, 

natomiast w strefie podkarpackiej wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego stężenia 

średniodobowego PM10. Spowodowało to zaliczenie strefy podkarpackiego do klasy 

C. Nastąpiła poprawa poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, co 

pozwoliło na zaliczenie całego obszaru województwa do klasy A. 

 dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały 

dotrzymane na obszarze całego województwa. Pozwoliło to na zaliczenie strefy 

podkarpackiej do klasy „A” pod względem zanieczyszczenia tymi substancjami. 

 średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyło 

wartości dopuszczalne, co było podstawą do zaliczenia obu stref podkarpackich do 

klasy „C”. 

 

Wody 

Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie zlewni jednolitej części wód 

powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem PLRW20007228169 „Tanew do Łosinieckiego 

potoku”. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym. Status JCW - silnie 

zmieniona część wód, status ostateczny JCW - naturalna część wód, której stan ekologiczny 

określono jako zły. Jest to część wód zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego potencjału 

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Możliwe jest przedłużenie terminu osiągnięcia 

tych celów do 2027 r. z powodu braku możliwości technicznych. JCWP znajduje się  

w wykazie obszarów chronionych ze względu na położenie w granicach: rezerwatu REZ831 

„Źródła Tanwi”, parków krajobrazowych: PK31 „Krasnobrodzki Park Krajobrazowy”, PK4901 

„Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (Lubelski)”, PK4902 „Park Krajobrazowy Puszczy 
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Solskiej (Podkarpacki)”, PK6501 „Południoworoztoczański Park Krajobrazowy(Podkarpacki)”, 

PK6502 „Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (Lubelski)”, OSO: PLB060008 

„Puszcza Solska”, PLB060012 „Roztocze”, OZW: PLH060034 „Uroczyska Puszczy Solskiej”, 

PLH060089 „Minokąt”, PLH060093 „Uroczyska Roztocza Wschodniego”, PLH180017 

„Horyniec” oraz z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia. 

  Omawiany teren położony jest w dorzeczu Górnej Wisły, w JCWPd o kodzie 

PLGW2000120, dla której stan wód chemiczny i ilościowy oceniono jako dobry. Jest to część 

wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym 

dla tej części wód podziemnych będzie co najmniej utrzymanie tego stanu. JCWPd znajduje 

się w wykazie obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę. 

 

Hałas 

Na klimat akustyczny najistotniejszy wpływ mają: 

 hałas, którego źródłem jest przemysł; 

 hałas komunikacyjny. 

W ostatnich latach stan zagrożenia hałasem przemysłowym uległ znacznym zmianom, co 

wynika z transformacji gospodarki. W miejsce hałasu przemysłowego, częstym zagrożeniem 

staje się hałas komunalny. Zarówno hałas przemysłowy, jak i komunalny jest stosunkowo 

łatwy do wyeliminowania  poprzez modernizację linii technologicznych, wyciszenie, obudowy 

dźwiękochłonne. 

 Źródłem hałasu komunikacyjnego są drogi. Poziom hałasu zależy od: rodzaju  

i hałaśliwości pojazdów, rodzaju i jakości nawierzchni, ukształtowania terenu, płynności 

ruchu, natężenia ruchu. 

  W obszarze objętym zmianą Studium, brak jest źródeł hałasu przemysłowego  

i komunalnego. Są to tereny otwarte, rolne lub odłogowane. Znajdujące się w ich sąsiedztwie 

drogi nie należą do ciągów komunikacyjnych będących źródłem uciążliwego hałasu 

komunikacyjnego. 
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5. WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY NR1/2013 STUDIUM NA TERENY OBJĘTE 

OCHRONĄ ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRZYRODY 

 
 Obszar objęty projektem zmiany Nr 1/2013 Studium położony jest w całości  

w granicach: 

 Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 obszaru Natura 2000 OSO PLB060012 „Roztocze”. 

  Aktualnie tereny objęte projektem zmiany Studium to tereny otwarte, niezabudowane, 

w części odłogowane, a w części stanowiące tereny rolnicze. Tereny te położone są na 

południe od terenów zabudowanych m. Narol i po zachodniej stronie zwartej zabudowy wsi 

Jędrzejówka. Tworzą one zwarty obszar terenów otwartych, położonych pomiędzy terenami 

leśnymi. 

 Obszar projektu zmiany Studium w całości położony jest w granicach 

Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym obowiązują zakazy  

i ograniczenia, których celem jest zapewnienie ochrony przyrody w jego granicach oraz 

utrzymanie odpowiednich walorów krajobrazowych. 

  Przeznaczenie, zagospodarowanie i użytkowanie terenów ma na celu zachowanie 

ograniczeń i zakazów obowiązujących w ROCHK. 

 Tereny wskazane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowane są  

w terenach o niewielkich nachyleniach, nie wymagających prac niwelacyjnych powodujących 

zmiany naturalnego ukształtowania terenów. Dla zabudowy wskazano tereny, które będą 

stanowić kontynuację terenów zurbanizowanych, co znacznie ułatwi rozbudowę systemów 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 Natomiast dla funkcji rekreacyjno – sportowej przeznaczono pas terenów  

o ekspozycji północnej i znacznych spadkach. 

 Należy podkreślić znaczne zmniejszenie powierzchni terenu wskazanego dla funkcji 

sportowo – rekreacyjnej w stosunku do przyjętej w obowiązującym Studium z 68ha do 

26,3ha. W granicach wskazanego dla tej funkcji terenu planowana jest budowa wyciągu 

narciarskiego oraz lokalizacja usług związanych z turystyką. 

 W obszarze gminy Narol rozwój turystyki, sportu i rekreacji w oparciu o naturalne 

walor środowiska – przyrodnicze i krajobrazowe, stanowią jedyny element rozwoju  

i aktywizacji gospodarczej obszaru miasta i gminy. 

  Położenie gminy w obszarze objętym różnymi formami ochrony tj. ROCHK, obszar 

Natura 2000, parki krajobrazowe, wyklucza możliwość lokalizacji na jej terenie zakładów 

przemysłowych lub produkcyjnych które mogłyby być motorem rozwoju gospodarczego. 
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 Obszar objęty zmianą Nr 1/2013 Studium w całości położony jest w granicach 

obszaru Natura 2000 OSO PLB060012 „Roztocze”. Wykonana dla potrzeb zmiany Studium 

inwentaryzacja przyrodnicza i ornitologiczna wykazała, że: 

 w granicach obszaru nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych  

z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r.; 

 w omawianym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin lub zwierząt  

z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

  W obszarze tym, w strefie wierzchowinowej wzgórza, na północnym jego skłonie 

stwierdzono występowanie kocanki piaskowej i centurii pospolitej, gatunków chronionych 

częściowo, zaliczanych do gatunków pospolitych, często występujących. 

  W części północnej terenu, wskazanej dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, w trakcie sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej, w niedalekim 

sąsiedztwie terenu leśnego stwierdzono występowanie nadobnika włoskiego. Dla 

zapewnienia jego ochrony należy zachować strefę o szerokości 12 metrów od granicy lasu, 

wolną od zabudowy.  

  W obszarze wierzchowinowej wzgórza (południowe tereny zmiany Studium) 

wskazane do zachowania jest murawa kwietna, stanowiąca siedlisko trzmieli. 

  Z uwagi na położenie terenu projektu zmiany Studium w obszarze Natura 2000 OSO 

PLB060012 „Roztocze” dokonano inwentaryzacji ornitologicznej. W wyniku 

przeprowadzonych prac stwierdzono: 

 w stosunku do proponowanych zmian dotyczących poszerzenia zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej Narola oraz wsi Jędrzejówka w wyniku zrealizowania 

planów prognozuje się wycofanie z tego obszaru gatunków związanych z terenami 

otwartymi, m.in.: przepiórki, derkacza i skowronka oraz znaczne zmniejszenie 

populacji i wycofanie się na obrzeża zabudowy takich gatunków jak: kląskawka, 

pokląskwa, gąsiorek, potrzeszcz i trznadel. Umniejszy to również tereny atrakcyjne 

jako żerowisko dla dudka. Niemniej w skali lokalnej, w tym również Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000  PLB060012 „Roztocze” planowana zmiana 

nie będzie miała znaczącego wpływu na  populacje lęgowe stwierdzonych na tym 

terenie gatunków ptaków. Dotyczy to również derkacza i gąsiorka będących 

przedmiotami ochrony wyżej wspomnianego obszaru oraz lerki; 

 w stosunku do proponowanych zmian dotyczących planowanej budowy wyciągu 

narciarskiego w wyniku zrealizowania planów prognozuje się znaczne zmniejszenie 

populacji na tym terenie gatunków związanych z zaroślami i nieużytkami, m:in. kosa, 

jarzębatki, cierniówki, piecuszka, gąsiorka i trznadla. Niemniej w skali lokalnej, w tym 

również Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB060012 „Roztocze” 
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planowana zmiana nie będzie miała znaczącego wpływu na  populacje lęgowe 

stwierdzonych na tym terenie gatunków ptaków. Dotyczy to również derkacza, 

jarzębatki i gąsiorka będących przedmiotami ochrony wyżej wspomnianego obszaru, 

a także wymienionej w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej lerki; 

 w stosunku do terenów rolnych nie prognozuje się znaczących zmian składzie 

gatunkowym i liczebności populacji ptaków. 

 

W ustaleniach planistycznych sporządzonego projektu zmiany Studium przyjęto: 

 w terenie usług sportowo – rekreacyjnych niski wskaźnik zabudowy terenu (do 

0,05%) przy równocześnie wysokim wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej 

(75% powierzchni terenu); 

 zachowanie bez zmian konfiguracji terenu; 

 utrzymanie istniejącej flory i fauny w skupiskach naturalnej zieleni na wierzchowinie 

Roztocza. 

  W terenach wskazanych dla zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które  

w granicach obszary zmiany Studium zajmują 20,7 ha, wykluczono lokalizację zabudowy 

kubaturowej i obiektów rolniczych trwałych. Tereny biologicznie czynne zajmować mają całą 

powierzchnię (100%). Nakazano utrzymanie istniejącej zieleni naturalnej i zadrzewień 

śródpolnych, co jest zgodne z wymogami położenia w Roztoczańskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. 

  Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na wyznaczonych terenach musi respektować 

określone wymogi dotyczące zasad zagospodarowania oraz gabarytów i wymogów 

dotyczących kształtu dachów, kolorystyki elewacji, rodzaju materiałów wykończeniowych, co 

ma istotny wpływ na efekty krajobrazowe zespołu zabudowy, eliminację chaotycznej 

zabudowy poprzez utrzymanie ładu przestrzennego i wizerunku, jaki będzie stanowić nowa 

zabudowa mieszkaniowa. 

 Położenie terenu zmiany Nr 1/2013 Studium w granicach obszarów chronionych 

(ROCHK, Natura 2000) wiąże się z respektowaniem ograniczeń zawartych  

w rozporządzeniach dotyczących ich utworzenia. Ochrona obszaru z uwagi na jego 

położenie w w/w formach ochrony przyrody i krajobrazu, niewątpliwie ogranicza jego 

wykorzystanie gospodarcze lub wykorzystanie dla różnych funkcji. W szczególności ochrona 

dotyczy obszarów sieci Natura 2000, co jednak nie wyklucza ich wykorzystania. Jednakże 

każde przedsięwzięcie lokalizowane na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 

musi podlegać ocenie oddziaływania na przedmiot ochrony. 
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6. OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU 

WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 

określa kierunki gospodarki przestrzennej, jak również kierunki i cele polityki ekologicznej.  

A więc określa zasady i wytyczne, w oparciu o które powinna rozwijać się gmina w zakresie 

przestrzennym, strategicznym, ekonomiczno - społecznym, przy poszanowaniu zasobów 

naturalnych, przyrodniczych i środowiskowych. 

  W polityce dotyczącej kształtowania przestrzeni z poszanowaniem środowiska 

naturalnego, należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta wynika  

z podstawowego aktu prawnego w kraju, jakim jest Konstytucja, a w niej w szczególności 

odnoszące się do ochrony środowiska art. 5 i art. 74. 

  Podstawowym celem ochrony środowiska ustanowionym na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, który został uwzględniony przy opracowaniu 

niniejszego dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, powierzchni 

ziemi, zwierząt i roślin). Na szczeblu krajowym jest ona realizowana na podstawie ustawy 

Prawo ochrony środowiska (art. 81) oraz przepisów szczegółowych: 

 ochrona wód - Prawo wodne; 

 ochrona obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych i krajobrazu, zwierząt  

i roślin, zagrożonych wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni - ustawa o ochronie 

przyrody. 

Prawo krajowe, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zobligowane zostało do 

stosowania zasad i celów w realizacji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

określonych przez Unię. 

  W odniesieniu do realizacji celów i zasad zakresu ochrony środowiska,  

w opracowanym projekcie zmiany Studium uwzględniono zapisy dyrektywy Rady 92/43/EWG  

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są 

konwencje międzynarodowe przyjęte przez Polskę – między innymi: 

 Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych, przyjęta przez Radę EWG decyzją 82/72/EWG w 1981r. Celem te 

konwencji jest ochrona gatunków ginących, zagrożonych, migrujących, endemicznych 

oraz siedlisk ich występowania; 

 Konwencja Bońska, przyjęta przez Radę EWG decyzją 82/461/EWG w 1982r. tzw. 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt; 
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 Konwencja o różnorodności biologicznej podpisana w Rio de Janeiro w 1992 r. 

zobowiązująca do ochrony różnorodności biologicznej (gatunku, biocenozy  

i krajobrazu). 

Studium lub jego zmiana realizując interes lokalny, jakim jest rozwój gminy, uwzględnia 

tendencje i uwarunkowania regionalne, ponadregionalne i międzynarodowe zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniem środowiska i naturalnej przyrody. 

  

 

7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 
  W niniejszej prognozie ocenia się skutki, które mogą wynikać z projektowanego 

przeznaczenia terenów dla funkcji określonych w projekcie zmiany Nr 1/2013 Studium, które 

mogą wprowadzać zanieczyszczenia do powietrza, ścieki do wód i ziemi, wytwarzane będą 

odpady, zwiększy się poziom hałasu. 

 Planowana zmiana Studium dotyczy wyznaczenia nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenu o funkcji sportowo - rekreacyjnej. Podkreślić 

należy fakt, że zmiana dotyczy terenów, które aktualnie są terenami otwartymi, stanowiącymi 

tereny upraw rolnych i odłogów, na które wkracza sukcesja zadrzewień i zakrzewień. 

  W części najwyżej wyniesionej zostały zlokalizowane dwa maszty telefonii 

komórkowej.  

  Zmiana Nr 1/2013 Studium nie zmienia w sposób zasadniczy przeznaczenia terenu, 

którego dotyczy w stosunku do kierunków zagospodarowania przyjętych w uchwalonym  

w 2000r. Studium. 

 W dotychczasowych ustaleniach Studium teren, o którym mowa był przeznaczony dla 

funkcji sportowo - rekreacyjnej, związanej z planowanym wyciągiem narciarskim, pozostały 

teren przeznaczono dla rolniczego wykorzystania. Dla funkcji sportowo - rekreacyjnej 

przeznaczono teren o powierzchni około 68ha. Wykonane analizy wykazały potrzebę 

urealnienia - zmniejszenia terenu zarezerwowanego dla potrzeb sportu i rekreacji. 

Zarezerwowany teren okazał się przesadnie duży.  

  Natomiast w mieście Narol wynikła potrzeba wyznaczenia nowych terenów dla 

zabudowy jednorodzinnej. Teren objęty projektem zmiany Studium w części północnej 

graniczy z terenami miasta Narola, tym samym może stanowić tereny dla rozwoju tego 

rodzaju zabudowy. Natomiast teren północno - wschodni graniczy bezpośrednio z zabudową 

wsi Jędrzejówka i będzie terenem dla rozbudowy tej jednostki osadniczej. Tak więc  

w projekcie zmiany Studium Nr 1/2013 wydzielono:  

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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 teren usługo sportowo - rekreacyjnych o znacznie zmniejszonej powierzchni  

w stosunku do stanu obecnie zarezerwowanego (z 68 ha do ok 26 ha); 

 tereny o funkcji rolniczej, które mogą stanowić w perspektywie rezerwę rozwojową dla 

wyznaczonych głównych funkcji. 

 
  Planowane funkcje i ich realizacja skutkować będą zmianami w granicach obszaru 

objętego niniejszym dokumentem planistycznym. Zmiany te dotyczyć będą: 

 likwidacji części powierzchni biologicznie czynnej; 

 pojawieniem się nowych źródeł energii cieplnej, co może mieć wpływ na stan 

powietrza; 

 zmianą klimatu akustycznego; 

 zwiększeniem ilości ścieków bytowych i ścieków wytworzonych przez działalność 

usługową; 

 zmian wynikających z zabudowy i utwardzenia części powierzchni terenów. 

 
  Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony środowiska w Studium, a także planach 

miejscowych, które będą opracowane dla tych terenów ograniczą potencjalne negatywne 

wpływy na środowisko. 

  Lokalizacja obszaru zmiany Studium w granicach obszarów objętych ochroną tj. 

Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 OSO 

PLB060012 „Roztocze” spowoduje likwidację pojedynczych stanowisk gatunków roślin 

chronionych tj. kocanki piaskowej i centurii pospolitej. 

  Szczegółowej analizy wymagać będzie wprowadzenie rozwiązań na etapie realizacji 

planowanego wyciągu narciarskiego, które pozwoliłyby na zachowanie murawy kwietnej, 

występującej w szczytowej partii wyniesienia, stanowiącej siedlisko trzmieli. 

  Zmiana zagospodarowania analizowanych terenów ograniczy obszar żerowiskowy 

dla niektórych gatunków ptaków (dudek). Ponadto zmniejszyć się może populacja gatunków 

związanych z zaroślami i nieużytkami występującymi aktualnie w obszarze zmiany Studium. 

Gatunki te przeniosą się na tereny sąsiadujące. 

 W skali obszaru Natura 2000 zmiany powyższe nie będą miały znaczącego wpływu 

na gatunki lęgowe i gatunki będące przedmiotem ochrony. Zmiany te nie będą miały 

znaczącego negatywnego wpływu również w skali lokalnej. 

 Obszar projektu zmiany Studium położony jest częściowo w północnej części 

korytarza ekologicznego migracji dużych ssaków „Roztocze” zaproponowanego przez PAN 

w Białowieży. W jego granicach znajdą się tereny, które nie będą terenami zabudowanymi  

i nie będą stwarzać utrudnień dla migracji większych ssaków. Tereny wskazane dla 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, będące kontynuacją terenów już zabudowanych 

znajdują się poza wyznaczonym zasięgiem korytarza. 

 

 

8. POTENCJALNY WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR1/2013 

STUDIUM NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I CZŁOWIEKA 

 

 W wyniku realizacji ustaleń planistycznych wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz inwestycji związanych z funkcją sportowo - rekreacyjną, na tereny 

otwarte spowoduje zmiany w środowisku przyrodniczym. Zmiany te będą zróżnicowane  

i dotyczyć będą: 

  

 Różnorodność biologiczna, flora, fauna 

  Różnorodność biologiczną można rozumieć jako stopień zachowania naturalnie 

występujących gatunków i zbiorowisk, a także odmian roślin i ras zwierząt. Różnorodność 

biologiczna występuje na trzech poziomach: ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym. 

  Realizacja ustaleń projektu Studium spowoduje utratę istniejących siedlisk, głownie  

w obszarze wskazanym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  W części terenu przeznaczonego pod usługi sportowo - rekreacyjne tj. lokalizację 

wyciągu narciarskiego zmiany w tym zakresie mogą mieć znacznie mniejszy zasięg i poziom. 

Wynikać to będzie z przyjętych rozwiązań technicznych. Ponadto lokalizacja wyłącznie 

wyciągu narciarskiego, działającego w okresie zimowym, nie będzie miała wpływu na 

siedliska i gatunki roślin w okresie wegetacyjnym.  

 W wyniku realizacji zabudowy na terenach użytkowanych rolniczo z roślinnością 

segetalną i ruderalną nastąpi zubożenie związanych z tymi systemami lub całkowita ich 

likwidacja. 

  Wraz z zabudową mieszkaniową pojawia się  nowe gatunki roślin, głównie będą to 

gatunki związane z urządzonymi terenami zieleni przydomowej. W takim przypadku zwiększy 

się różnorodność gatunków, ale nie zwiększy się bioróżnorodność. 

  W omawianym obszarze opracowaniem objęto tereny otwarte, sąsiadujące w części  

z terenami zabudowanymi i terenami lasów. W granicach obszaru dominują pola uprawne 

tworzące wąskie, długie działki, przedzielone miedzami, na których występują zakrzaczenia 

śródpolne. Część terenów to tereny upraw rolnych, część pozostaje w odłogowaniu. Na 

tereny odłogowane wkracza sukcesja, głównie sosny. W części szczytowej występują 

nieużyki, niewielkie wyrobisko - zakrzaczone i zadrzewione (młodnik sosnowy). W wyniku 

realizacji zmiany Studium wystąpią zmiany w użytkowaniu wspomnianych terenów. 
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Flora 

  Wykonana inwentaryzacja wykazała, że: 

 w granicach obszaru nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych  

z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r.; 

 w omawianym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin lub zwierząt  

z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

W omawianym obszarze w części wierzchowiny najwyżej wyniesionej występują murawy 

kwietne, o charakterze kserotermicznym, z którymi związany jest gatunek chronionych 

trzmieli Bombus sp. 

  W obrębie wzniesienia i na stoku stwierdzono pojedyncze stanowiska kocanki 

piaskowej oraz centurii pospolitej. Oba te gatunki są chronione częściowo, ale zaliczają się 

do gatunków pospolitych, częstych i nie są zagrożone wymarciem. Ich ubytek w wyniku 

zmiany zagospodarowania  terenów nie wpłynie istotnie na stan zachowania gatunków  

w skali regionalnej i lokalnej, nie zmniejszy się zasięg ich występowania. 

  W granicach analizowanego terenu nie stwierdzono gatunków grzybów 

podlegających ochronie na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 9 października 2014r.  

w sprawie ochrony gatunkowej grzybów  (Dz.U. z 2014r. poz 1408). 

 

Fauna 

  W obszarze opracowania stwierdzono występowanie trzmiela Bombus sp. Jest to 

gatunek chroniony, nie zaliczany do gatunków zagrożonych, rzadkich. Trzmiele występują  

w szczytowej partii wzniesienia z kwietnymi murawami, tworzącymi stosunkowo zwarty 

zespół. 

 W części północnej obszaru, na obrzeżach lasu (tuż przy granicy wyznaczonego 

obszaru zmiany Studium) stwierdzono podczas inwentaryzacji występowanie 

prostoskrzydłego nadobnika włoskiego (po zachodniej stronie lasu), a po wschodniej stronie 

stanowisko pazia królowej, który jest gatunkiem rzadkim. 

  Dla ochrony trzmieli należy zachować murawy kwietne w dotychczasowym stanie,  

a dla ochrony nadobnika włoskiego wskazane jest zachowanie strefy od terenu leśnego  

o szerokości 12,0m wolnej od zabudowy. 

  Zalecenia powyższe z uwagi na skalę opracowania należy uwzględnić w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Awifauna 

  Teren opracowania położony jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 

PLB060012 „Roztocze”. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonana została 
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inwentaryzacja gatunków ptaków (2014r.). W trakcie obserwacji naliczono 32 gatunki,  

a wśród nich 4 gatunki wymienione w I załączniku Dyrektywy Ptasiej tj. derkacza, lerkę, 

jarzębatkę i gąsiorka. 

  Omawiany obszar bywa również terenem żerowiskowym 1 - 2 par myszołowa  

i bociana białego. Spotkane tu gatunki ptaków, należą do typowych gatunków 

charakterystycznych dla ekstensywnie użytkowanych terenów rolnych. Najliczniej tu 

występującymi gatunkami są: skowronek, gąsiorek, piecuszek, cierniówka, pokląskwa. 

 Wnioski wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji są następujące: 

 w terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej prognozuje się 

wycofanie gatunków związanych z terenami otwartymi, m.in.: przepiórki, derkacza  

i skowronka oraz znacznego zmniejszenia populacji i wycofanie się na obrzeża 

zabudowy takich gatunków jak: kląskawka, pokląskwa, gąsiorek, potrzeszcz i trznadel. 

Umniejszy to również tereny atrakcyjne jako żerowisko dla dudka. Niemniej w skali 

lokalnej, w tym również OSO  PLB060012 „Roztocze” planowana zmiana nie będzie 

miała znaczącego wpływu na  populacje lęgowe stwierdzonych na tym terenie gatunków 

ptaków. Dotyczy to również derkacza i gąsiorka będących przedmiotami ochrony wyżej 

wspomnianego obszaru oraz lerki; 

 w terenach sportowo - rekreacyjnych prognozuje się znaczne zmniejszenie populacji na 

tym terenie gatunków związanych z zaroślami i nieużytkami, m:in. kosa, jarzębatki, 

cierniówki, piecuszka, gąsiorka i trznadla. Niemniej w skali lokalnej, w tym również OSO 

PLB060012 „Roztocze” planowana zmiana nie będzie miała znaczącego wpływu na  

populacje lęgowe stwierdzonych na tym terenie gatunków ptaków. Dotyczy to również 

derkacza, jarzębatki i gąsiorka będących przedmiotami ochrony wyżej wspomnianego 

obszaru, a także wymienionej w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej lerki; 

 w terenach rolnych nie prognozuje się znaczących zmian składzie gatunkowym  

i liczebności populacji ptaków. 

Bytujące tu czasowo większe ssaki, po realizacji zabudowy mieszkaniowej będą musiały 

przeniosą się na tereny otwarte, położone w sąsiedztwie. Natomiast warunki życia drobnych 

ssaków nie zmienią się. W terenie planowanej realizacji wyciągu narciarskiego warunki 

pozawalają na czasowe przebywanie zwierząt, wykorzystywanie terenów jako żerowiska, 

szczególnie w okresie od wiosny do jesieni. 

 

 Powietrze 

  Jakość powietrza atmosferycznego pod względem zanieczyszczeń podstawowych 

nie budzi zastrzeżeń, podobnie jak na całym obszarze województwa podkarpackiego. 

Obszar miasta i gminy Narol znajduje się w strefie podkarpackiej, dla której badania 

prowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie w zakresie zanieczyszczenia powietrza pyłem 
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zawieszonym PM10 i PM2,5 wykazały dotrzymanie norm średniorocznych. Wystąpiło 

ponadnormatywne zanieczyszczenie pyłem PM10 w zakresie dopuszczalnej liczby dni ze 

stężeniem wyższym od 50μg/m3. 

  Notowane zanieczyszczenia pyłem PM2,5 nie przekroczyły dopuszczalnej normy. 

Wyniki zanieczyszczenia B(a)P zawarte w pyle PM10 potwierdziły przekroczenie 

obowiązującego poziomu docelowego na całym obszarze strefy podkarpackiej.  

 Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta i gminy 

Narol jest emisja niska związana z indywidualnym sposobem ogrzewania. W wyniku 

realizacji projektu zmiany Studium zwiększy się powierzchnia obszarów przeznaczonych pod 

zabudowę w stosunku do stanu istniejącego. W celu minimalizacji negatywnego 

oddziaływania na stan powietrza dopuszczono tylko niskoemisyjne źródła energii cieplnej.  

 W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określono minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej jako 25% powierzchni działki budowlanej. W terenach 

wskazanych dla lokalizacji usług sportowo - rekreacyjnych wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej ma wynosić nie mniej niż 75% powierzchni terenu. Znaczący udział powierzchni 

biologicznie czynnej ma zminimalizować negatywny wpływ na jakość powietrza. Terenom 

biologicznie czynnym w terenach planowanych do zmiany zagospodarowania towarzyszyć 

będą tereny rolne oraz sąsiadujące tereny leśne. Tereny biologicznie czynne, „zielone” będą 

pełnić funkcję filtra w stosunku do powietrza atmosferycznego. Pochłaniać będą 

zanieczyszczenia: gazowe i pyły, a wydzielać czysty tlen. 

 W omawianym terenie nie planuje się ciągów komunikacyjnych mogących mieć 

wpływ na zanieczyszczenie powietrza. 

 

 Klimat lokalny 

  Nie prognozuje się, aby realizacja ustaleń projektu zmiany Studium wpłynęła na 

zmianę klimatu w tym głównie klimatu lokalnego. W obszarze objętym projektem zmiany 

występują obecnie głównie obszary klimatu lokalnego terenów naturalnych. Uwzględnić 

należy zmiany, jakie spowoduje realizacja działań antropogenicznych w wyniku zmiany 

użytkowania i pojawienia się terenów zabudowanych. 

 Wystąpić mogą zmiany dotyczące warunków wilgotnościowych i termicznych, jako 

skutek zabudowania i utwardzenia części powierzchni terenów. Zmiany te nie powinny być 

znaczące.  

  Tereny te znajdują się w sąsiedztwie terenów leśnych i rolnych, to jest obszarów 

klimatu terenów naturalnych. 
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 Klimat akustyczny 

  W obszarze objętym projektem zmiany Studium nie ma ciągów komunikacyjnych 

cechujących się znacznym natężeniem ruchu komunikacyjnego. Od strony zachodniej 

obszar ogranicza droga dojazdowa. 

 W granicach omawianego obszaru rozwiązania w zakresie systemu komunikacji,  

w szczególności w obszarze wskazanym dla rozwoju budownictwa zostaną przedstawione  

w planie miejscowym niezbędnym do sporządzenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej.  

W granicach obszaru nie występują aktualnie i nie przewiduje się lokalizacji obiektów, które 

będą źródłem uciążliwego hałasu. W przypadku zrealizowania wyciągu narciarskiego  

w terenie US nie przewiduje się, aby nastąpiło znaczące pogorszenie warunków 

akustycznych. 

 Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla części terenu oznaczonej symbolami  

1, 2 i 3MN obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Poziom ten nie może przekroczyć: 

 od dróg: 61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy 

 od obiektów i działalności będącej źródłem hałasu: 50 dB w porze dnia i 40 dB  

w porze nocy 

W przypadku lokalizacji usług w terenie zabudowy jednorodzinnej (w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo budowlane) nie może wystąpić pogorszenie dopuszczalnego poziomu hałasu, 

obowiązującego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

W terenów US obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekracyjno - 

wypoczynkowych: 

 od dróg: 65 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy 

 od obiektów i działalności będącej źródłem hałasu: 55 dB w porze dnia i 45 dB  

w porze nocy (w przypadku ich wykorzystania w porze nocy) 

 

 Wpływ na ludzi 

  Dopuszczone w projekcie zmiany Studium funkcje wykluczają możliwość inwestycji  

i obiektów mogących znacząco wpływać na środowisko, życie i zdrowie ludzi.  Wyznaczenie 

nowych terenów dla budownictwa jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców  i rozwiązaniem 

problemu wynikającego z zapotrzebowania na nowe tereny budowlane. Wskazanie terenów 

dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego poprawi standard życia części 

mieszkańców miasta i gminy. Tereny zabudowy będą kontynuacją terenów miasta Narola  

i  wsi Jędrzejówka, co znacznie ułatwi wyposażenie ich w sieci infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej. 
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 Zagospodarowanie terenów US stworzy zupełnie nowe możliwości rekreacji dla 

mieszkańców miasta i gminy Narol, równocześnie może stać się formą aktywizacji 

gospodarczej terenu, wobec braku możliwości rozwoju produkcji i przemysłu z uwagi na 

objęcie ochroną terenów m. Narola i gminy dla zachowania walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych. 

  

 Wody 

  Obszar projektu zmiany Studium zgodnie z podziałem na jednolite części wód 

powierzchniowych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dla 

potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami, położony jest w obrębie zlewni jednolitej 

części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem PLRW20007228169 „Tanew do 

Łosinieckiego potoku”. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym. 

Status JCW - silnie zmieniona część wód, status ostateczny JCW - naturalna część wód, 

której stan ekologiczny określono jako zły. Jest to część wód zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest uzyskanie 

dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Możliwe jest przedłużenie 

terminu osiągnięcia tych celów do 2027 r. z powodu braku możliwości technicznych. JCWP 

znajduje się w wykazie obszarów chronionych ze względu na położenie w granicach: 

rezerwatu REZ831 „Źródła Tanwi”, parków krajobrazowych: PK31 „Krasnobrodzki Park 

Krajobrazowy”, PK4901 „Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (Lubelski)”, PK4902 „Park 

Krajobrazowy Puszczy Solskiej (Podkarpacki)”, PK6501 „Południoworoztoczański Park 

Krajobrazowy(Podkarpacki)”, PK6502 „Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 

(Lubelski)”, OSO: PLB060008 „Puszcza Solska”, PLB060012 „Roztocze”, OZW: PLH060034 

„Uroczyska Puszczy Solskiej”, PLH060089 „Minokąt”, PLH060093 „Uroczyska Roztocza 

Wschodniego”, PLH180017 „Horyniec” oraz z racji przeznaczenia do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

  Teren położony jest w dorzeczu Górnej Wisły, w JCWPd o kodzie PLGW2000120, dla 

której stan wód chemiczny i ilościowy oceniono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód 

podziemnych będzie co najmniej utrzymanie tego stanu. JCWPd znajduje się w wykazie 

obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę. 

  Obszar projektu zmiany Studium znajduje się w GZWP Nr 407 „Chełm - Zamość”  

(w rejonie południowo - zachodniej granicy Zbiornika). Jest to zbiornik wód podziemnych 

związanych z utworami kredowymi. 

  W terenach projektu zmiany Studium nie ma zlokalizowanych udokumentowanych 

ujęć wód podziemnych ze strefami ochronnymi. W projekcie zmiany Studium przewiduje się 
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uzbrojenie terenu w kompleksową infrastrukturę techniczną, w tym sieć wodociągową  

i kanalizację sanitarną. 

 Szczegółowe zasady rozbudowy infrastruktury technicznej określone będą w planie 

miejscowym, jaki będzie sporządzony dla terenów zabudowy mieszkaniowej. 

  Podkreślić należy, że tereny o których mowa nie są narażone na zalewani wodami 

powodziowymi („Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako 

integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej” RZGW Kraków w 2010r.). 

 Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej wymagać będzie czasu. Do tego momentu 

ścieki bytowe odprowadzane mogą być do szczelnych, bezodpływowych zbiorników 

wybieralnych, pod warunkiem zapewnienia wywozu ścieków do oczyszczalni. 

 Ścieki powstające w wyniku prowadzonej działalności w obszarze US należy 

odprowadzać do kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu albo w  sposób zapewniający 

ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, do zbiorników wybieralnych, okresowo 

opróżnianych. 

  Wody opadowo - roztopowe z powierzchni związanych z komunikacją należy 

oczyszczać przed odprowadzeniem do odbiornika. Wody deszczowe z powierzchni 

dachowych wskazane jest rozprowadzić po terenach „zielonych” na działce. Małokorzystnym 

dla środowiska jest odprowadzenie tych wód jedynie przez system kanalizacji deszczowej. 

Znacznie korzystniejszym dla środowiska i współcześnie proponowanym rozwiązaniem 

zagospodarowania wód deszczowych jest ich zatrzymanie w całości lub odpowiedniej ich 

części w miejscu wystąpienia opadu. Wody te gromadzone w zbiornikach retencyjnych 

(powierzchniowych lub podziemnych) mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych.  

  Przestrzeganie zasad ochrony środowiska wodno - gruntowego, prawidłowa 

gospodarka ściekowa, przestrzeganie przepisów w tym zakresie nie stworzy zagrożenia dla 

osiągnięcia przyjętych celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych  

i podziemnych. 

 

 Powierzchnia terenu 

  W obszarze objętym projektem zmiany Studium z uwagi na położenie  

w Roztoczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz wykonywania prac 

ziemnych trwale zniekształcających teren ( z wyjątkiem zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

lub przeciwosuwiskowych lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych). 

 Dla lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przeznaczono tereny 

w części północnej i północno - wschodniej obszaru będącego przedmiotem zmiany 

Studium. Są to tereny o bardzo niewielkich spadkach, położone w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zabudowanych Narola i Jędrzejówki. Realizacja zabudowy nie będzie wymagać 
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prac niwelacyjnych, nie spowoduje przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu. 

Lokalizacja wyciągu narciarskiego wykorzystującego północny stok wzniesienia nie wpłynie 

na zmianę naturalnej rzeźby terenu.   

  Realizacja budynków oraz sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej spowoduje 

zmianę struktury w przypowierzchniowej warstwie gruntów, w wyniku wykonywania wykopów 

fundamentowych i wykopów dla prowadzenia sieci infrastruktury. Prace te nie spowodują 

zmiany naturalnego ukształtowania terenu, chronionego jest przepisami ustanawiającymi 

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

 Krajobraz 

  Opracowany projekt zmiany Studium poszerza tereny inwestycyjne. Nastąpi więc 

zmniejszenie terenów otwartych w tym fragmencie gminy. Wprowadzając nowe tereny 

zabudowy mieszkaniowej, dążono do skoncentrowania obszarów o tej funkcji z terenami 

miasta Narola i zabudową wsi Jędrzejówka. Rozwiązanie to pozwala na stworzenie zwartych 

zespołów urbanistycznych, które będą łatwe do wyposażenia w sieci infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. Zabudowa, jaka powstanie sąsiadować będzie z terenami 

leśnymi.  

 Dla zapewnienia ładu przestrzennego i zharmonizowania terenów zabudowy  

z otoczeniem, określono jej wysokość, kształty dachów, kolory elewacji.  

  Innym elementem będzie wyciąg narciarski. Podjęcie decyzji o realizacji będzie 

wiązało się z wyborem rodzaju i formy tego przedsięwzięcia, dostosowanymi do wymogów 

terenu. 

 

 Zabytki 

  W granicach projektu zmiany Studium nie występują obiekty kultury uznane za 

zabytki. Nie ma tu również udokumentowanych stanowisk archeologicznych. 

 

 Zasoby  naturalne 

  W granicach omawianego terenu nie zostały udokumentowane zasoby i złoża 

surowców naturalnych. 

 

 Dobra materialne 

  Oceniając dobra materialne jako wszystkie środki, które mogą być wykorzystane 

bezpośrednio lub pośrednio dla zaspokojenia potrzeb ludzkich należy stwierdzić, że zapisy 

projektu zmiany Studium, stwarzają podstawy dla powstania nowych dóbr, które służyć będą 

mieszkańcom miasta i gminy, a także mogą być podstawą rozwoju aktywności gospodarczej 

tej społeczności.  

 Dopuszczenie nowych terenów zabudowy wymusza rozwój infrastruktury technicznej. 
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 Wpływ na tereny objęte ochroną 

  Projekt zmiany Nr 1/2013 Studium uwzględnia położenie w obszarach objętych 

ochroną: 

 Roztoczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu; 

 w obszarze Natura 2000 OSO PLB060012 „Roztocze”. 

  W projekcie zmiany Studium dopuszczono przeznaczenie terenów dla funkcji 

mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna) oraz sportowo - rekreacyjnej, uzupełnieniem są 

tereny w użytkowaniu rolniczym. Lokalizacja planowanej zabudowy mieszkaniowej  

w terenach o niewielkich nachyleniach nie spowoduje zmiany konfiguracji terenu. Lokalizacja 

budynków nie będzie wymagać prac niwelacyjnych. Zachowana będzie naturalna rzeźba 

terenu. Zagospodarowanie terenów spełnia wszystkie wymogi określone w decyzji 

utworzenia Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nie przewiduje się 

lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w terenach 

związanych z zabudową mieszkaniową. 

  Lokalizacja wyciągu narciarskiego, które to przedsięwzięcie należy do mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będzie sporządzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i przedmiot ochrony terenu Natura 2000. 

  Obszar objęty zmianą Studium znajduje się częściowo w brzeżnej (północnej) części 

korytarza ekologicznego migracji dużych ssaków. Ta część terenu wskazana została dla 

funkcji sportowo - rekreacyjnej, w tym obszarze lokalizacja wyciągu narciarskiego nie będzie 

elementem utrudniającym przemieszczanie się zwierząt. 

  Lokalizacja dwóch gatunków roślin objętych ochroną (kocanki piaskowej i centurii 

pospolitej) występujących stosunkowo licznie w skali lokalnej i regionalnej, zaliczanych do 

gatunków pospolitych i licznych, nie spowoduje znaczących strat dla przyrody ROCHK.  

W szczytowej partii wzniesienia należy w procesie szczegółowego zagospodarowania 

terenów (plan miejscowy) o symbolu US, uwzględnić zachowanie występującej tu murawy 

kwietnej i związanego z nią stanowiska trzmieli. Gatunki ptaków chronionych związane  

z zakrzaczeniami, zaroślami miedzowymi, na skutek ich likwidacji stracą miejsca bytowania 

w tym terenie i prognozowane jest ich wycofanie na obrzeża terenu lub tereny położone  

w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wpłynie to niekorzystnie na ich populację w skali lokalnej 

jak i w terenie Natura 2000. 

 Z punktu widzenia terenów Natura 2000 OSO PLH060012 „Roztocze” istotna jest 

również jego integralność i spójność zapewniająca migrację, rozprzestrzenianie się  

i wymianę genetyczną gatunków, co w przypadku omawianego terenu zostanie zachowane. 
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 Zagrożenie powodziowe 

  Analizując materiały dotyczące obszarów zalewania wodami rzeki Tanwi  

w sporządzonym opracowaniu „Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni 

Sanu, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej” RZGW Kraków  

w 2010r. stwierdza się, że tereny objęte projektem zmiany Nr 1/2013 Studium położone są 

poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

  

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA  

NA ŚRODOWISKO 

 
  Przeznaczenie terenów dla lokalizacji funkcji mieszkaniowej, sportowo - rekreacyjnej  

i rolniczej  w projekcie zmiany Studium będzie miało wpływ na środowisko. W związku  

z położeniem omawianego terenu w obszarach chronionych, zmiany w zagospodarowaniu  

i użytkowaniu muszą uwzględniać obowiązujące zakazy i ograniczenia. 

 W projekcie zmiany Studium określono zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego. Dotyczy to: 

 w terenie oznaczonym symbolem US: 

 utrzymania konfiguracji terenu; 

 ochrony istniejącej flory i fauny w skupiskach zieleni w obrębie naturalnej 

wierzchowiny Roztocza; 

 zachowania minimum 75% powierzchni jako powierzchni biologicznie czynnej; 

 w terenach MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) 

 zachowanie minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej każdej działki 

budowlanej; 

 ograniczenie dopuszczalnego poziomu hałasu do wartości normatywnych 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

 eliminację reklam o charakterze komercyjnym 

 w terenach rolnych R: 

 zakaz zmiany naturalnej konfiguracji terenu; 

 wykluczenie zabudowy kubaturowej; 

 zachowanie powierzchni biologicznie czynnej (100%); 

 utrzymanie istniejącej zieleni naturalnej i zadrzewień śródpolnych. 
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Likwidacja gatunków: kocanka piaskowa i centuria pospolita, roślin objętych ochroną nie 

wymaga kompensacji przyrodniczej z uwagi na fakt, że są one gatunkami licznymi  

i pospolitymi. 

  Zrealizowane w granicach obszaru US dwie stacje bazowe telefonii komórkowej 

pozostają utrzymane w projekcie zmiany Studium. 

 

 

 

10.  PRZEWIDYWANE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 
  Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

oceniane jest w aspekcie oddziaływań na kraje sąsiadujące. Projekt zmiany Nr 1/2013 

Studium nie ustala takiego rodzaju zagospodarowania, ani nie stwarza takich możliwości 

rozwoju, które mogłyby takie oddziaływanie spowodować. Zmiany zagospodarowania, jakie 

planuje się wprowadzić mogą spowodować jedynie oddziaływanie o charakterze lokalnym.  

 

 

 

11. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ 

PROJEKTU ZMIANY NR 1/2013 STUDIUM 

  

  Dla analizy skutków realizacji ustaleń opracowań dotyczących planowania 

przestrzennego, właściwe jest zastosowanie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199). 

 Zgodnie z tym artykułem – w celu oceny aktualności Studium i planów miejscowych, 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmiany w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy (co najmniej raz w czasie kadencji), ocenia postępy w opracowaniu 

planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzenia w nawiązaniu do 

Studium. 

 Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE do monitorowania środowiskowych 

skutków realizacji planów, można wykorzystać stosownie do potrzeb istniejące systemy 

monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu. 

 W przypadku opracowań planistycznych istnieje określona ustawowo procedura 

pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki ich realizacji. Nie ma, więc potrzeby określania 

dla planów specjalnego systemu monitoringu wpływu na środowisko.  
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

  Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Nr 1/2013 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol wykonano  

w oparciu o art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.). 

 Zakres i stopień szczegółowości zawartych w prognozie informacji uzgodniono  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie. 

 Głównym celem przeprowadzenia analiz zawartych w niniejszej prognozie jest 

określenie prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, które mogą być wynikiem 

realizacji ustaleń opracowanego projektu zmiany Studium. 

Opracowany projekt zmiany Nr 1/2013 Studium dotyczy obszaru o powierzchni ok. 

83,0 ha zlokalizowanego w południowych terenach miasta Narola. Obszar ten obejmuje 

tereny gruntów rolnych i nieużytków oraz niewielkiej enklawy leśnej, położonych po 

południowej stronie terenów zabudowanych miasta Narola i po zachodniej stronie terenów 

zabudowanych  wsi Jędrzejówka. 

Zmiana Studium w omawianym obszarze wynika z: 

 potrzeby urealnienia tj. zmniejszenia powierzchni terenu rezerwowanego  

w dotychczasowym studium dla funkcji sportowo-rekreacyjnej, związanej z planowanym 

wyciągiem narciarskim, z dotychczasowej  powierzchni ok. 68,0 ha do ok.  26,0 ha,  

 potrzeby wyznaczenia nowych terenów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w mieście Narolu. 

W projekcie zmiany Nr 1/2013 Studium wyznaczono: 

 teren usług sportowo- rekreacyjnych US, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1MN, 2MN, 3MN, 

 tereny  rolniczej przestrzeni produkcyjnej - 1R, 2R. 

  Projekt zmiany Studium nie wprowadza daleko idących zmian w stosunku do 

kierunków zagospodarowania w obowiązującym Studium. 

  W terenach wskazanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określono: 

 wskaźniki i parametry zagospodarowania i użytkowania terenów; 

 wysokość zabudowy, powierzchnię zabudowy; 

 wskaźniki intensywności zabudowy; 

 wielkość powierzchni biologicznie czynnej; 

 kształty dachów i ich kolorystykę oraz kolorystykę elewacji; 
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 nakazano zintegrowanie systemu infrastruktury technicznej nowych terenów 

budowlanych z systemem infrastruktury Narola. 

  W terenie przeznaczonym dl funkcji sportowo - rekreacyjnej wskazano usługi 

związane z lokalizacją wyciągu narciarskiego i usługi uzupełniające dla tej funkcji. Określono 

wielkość powierzchni biologicznie czynnej (75%) i wskaźnik zabudowy do 0,05% oraz 

gabaryty dopuszczonej zabudowy. 

 W terenach przeznaczonych dla rolnictwa wykluczono lokalizację zabudowy 

kubaturowej oraz zalesienia. Nakazano utrzymanie istniejącej zieleni naturalnej i zadrzewień 

śródpolnych. 

  We wszystkich wydzielonych terenach obowiązuje zakaz zmiany konfiguracji terenu. 

  Obszar objęty projektem zmiany Studium położony jest w Roztoczańskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu i w obszarze Natura 2000 OSO PLB060012 „Roztocze”.  

  Wykonana inwentaryzacja przyrodnicza wykazała rodzaj gatunków roślin w tym 

terenie, w tymi gatunki objęte ochroną. Natomiast inwentaryzacja ornitologiczna wskazała 

gatunki bytujące w terenie projektu zmiany Studium, określając równocześnie gatunki 

chronione tu występujące. 

  Obszar położony jest w granicach GZWP Nr 407 „Chełm - Zamość”. W jego 

granicach nie ma zlokalizowanych udokumentowanych ujęć wód podziemnych ze strefami 

ochronnymi.  

  Tereny opracowania nie są narażone na zalewani wodami powodziowymi (wg 

opracowania „Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralny 

element studium ochrony przeciwpowodziowej” RZGW Kraków w 2010r.). 

  Obszar projektu zmiany Studium zgodnie z podziałem na jednolite części wód 

powierzchniowych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dla 

potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami, położony jest w obrębie zlewni jednolitej 

części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem PLRW20007228169 „Tanew do 

Łosinieckiego potoku”. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym. 

Status JCW - silnie zmieniona część wód, status ostateczny JCW - naturalna część wód, 

której stan ekologiczny określono jako zły. Jest to część wód zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest uzyskanie 

dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Możliwe jest przedłużenie 

terminu osiągnięcia tych celów do 2027 r. z powodu braku możliwości technicznych. JCWP 

znajduje się w wykazie obszarów chronionych ze względu na położenie w granicach: 

rezerwatu REZ831 „Źródła Tanwi”, parków krajobrazowych: PK31 „Krasnobrodzki Park 

Krajobrazowy”, PK4901 „Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (Lubelski)”, PK4902 „Park 

Krajobrazowy Puszczy Solskiej (Podkarpacki)”, PK6501 „Południoworoztoczański Park 

Krajobrazowy(Podkarpacki)”, PK6502 „Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 
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(Lubelski)”, OSO: PLB060008 „Puszcza Solska”, PLB060012 „Roztocze”, OZW: PLH060034 

„Uroczyska Puszczy Solskiej”, PLH060089 „Minokąt”, PLH060093 „Uroczyska Roztocza 

Wschodniego”, PLH180017 „Horyniec” oraz z racji przeznaczenia do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

  Teren położony jest w dorzeczu Górnej Wisły, w JCWPd o kodzie PLGW2000120, dla 

której stan wód chemiczny i ilościowy oceniono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód 

podziemnych będzie co najmniej utrzymanie tego stanu. JCWPd znajduje się w wykazie 

obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę. 

  Dla terenów zabudowy mieszkaniowej  i sportowo - rekreacyjnych konieczne jest 

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi w sposób 

szczegółowy zasady zaopatrzenia w wodę, ciepło, odprowadzenie ścieków bytowych i wód 

opadowo - roztopowych. 

 Sporządzony projekt zmiany Studium uwzględnia potrzeby zarówno miasta i gminy 

Narol dopuszczając lokalizowanie funkcji sportowo - rekreacyjnej, wykorzystując naturalne, 

znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe. Występowanie różnych  form ochrony 

przyrody i krajobrazu wyklucza bowiem możliwość rozwoju gospodarczego obszarów 

poprzez lokalizację obiektów produkcyjnych i przemysłowych. 

 Funkcja sportowo - rekreacyjna może stać się elementem rozwoju gospodarczego 

miasta i gminy Narol. Wskazując nowe tereny dla zabudowy jednorodzinnej, realizowane są 

potrzeby mieszkańców i poprawa standardu ich życia.  

 Nie prognozuje się, aby proponowane zmiany na ograniczonym terenie miały 

spowodować znaczące, niekorzystne zmiany w środowisku omawianego terenu, co miałoby 

wpływ na ich wartości przyrodnicze i krajobrazowe. 

 

 

Opracował: 

mgr Emil Nowak 
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Rzeszów, 19 lipca 2018 r. 

Emil Nowak 

ul. Rumiankowa 7 

35-604 Rzeszów 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPORZĄDZAJĄCEGO PROGNOZĘ 

 

  Niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania zawarte 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  

w zakresie opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko. 

  Ukończyłem studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie 

Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W ciągu 50 lat pracy zawodowej w planowaniu 

przestrzennym zajmowałem się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem przyrodniczym, 

od 21 lat sporządzam prognozy oddziaływania na środowisko do planów miejscowych  

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

            

                    mgr  Emil Nowak 

 

 

            

      

 


