
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  
Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 19 

Charakterystyka narażonych na oddziaływanie obszarów Natura 
2000 wraz z oceną charakteru i znaczenia potencjalnych 
oddziaływań 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  
Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  
Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

-1- 

 

Spis tabel 

Tab. 1 Identyfikacja inwestycji z listy projektów drogowych, dla których nie wszczęto procedury oceny 
oddziaływania na środowisko (w momencie sporządzania Prognozy), kolizyjnych względem 
obszarów Natura 2000 ................................................................................................................ 1 

Tab. 2 Charakterystyka narażonego na oddziaływania obszaru Natura 2000 wraz z oceną charakteru 
i znaczenia potencjalnego oddziaływania ................................................................................... 3 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  
Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

-1- 

Wyniki analizy: 

 
Tab. 1 Identyfikacja inwestycji z listy projektów drogowych, dla których nie wszczęto procedury oceny oddziaływania na środowisko (w  momencie sporządzania 

Prognozy), kolizyjnych względem obszarów Natura 2000 

Lp. Nazwa projektu 
Obszar Natura 2000 
narażony na 
oddziaływanie 

Liczba odcinków 
kolizyjnych 

Długość całkowita kolizji 
[km] 

Poziom negatywnego 
oddziaływania* 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

4 

Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na 
odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. 
Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. 
Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej 
wraz z budową skrzyżowania z DW 830 

BRAK - - - 

WOJEWÓDZTWO PODKARPCKIE 

5 
Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od 
skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji 
Piechoty do granicy miasta 

BRAK - - - 

6 
Budowa DW 878 na odcinku od granicy miasta 
Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 - (etap I) 
droga jednojezdniowa 

BRAK - - - 

7 
Budowa DW 878 na odcinku od granicy miasta 
Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 - (etap II) 
budowa drugiej jezdni 

BRAK - - - 

8 
Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta 
Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 
Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R) 

BRAK - - - 

9 
Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. 
Warszawskiej do ul. Krakowskiej- połączenie DK 
97 z DK 94 

BRAK - - - 

10 
Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku 
Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy 
Czudca 

PLH180030 Wisłok 
Środkowy z Dopływami 

1 0,1 
UMIARKOWANIE 
NEGATYWNY 

11 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od 
skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji 

PLH180030 Wisłok 
Środkowy z Dopływami 

1 0,7 
UMIARKOWANIE 
NEGATYWNY 
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Lp. Nazwa projektu 
Obszar Natura 2000 
narażony na 
oddziaływanie 

Liczba odcinków 
kolizyjnych 

Długość całkowita kolizji 
[km] 

Poziom negatywnego 
oddziaływania* 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878) 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

1 
Rozbudowa DK 74 w Kielcach w ciągu ul. Łódzkiej, 
na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zakładowej 

BRAK - - - 

3 
Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na 
odcinku od granicy miasta do węzła Kielce Zachód 
na połączeniu DK 74 z S7 

BRAK - - - 

5 
Przebudowa i rozbudowa DK 73 w Kielcach w 
ciągu ul. Radomskiej, na odcinku od granicy miasta 
do ul. Jaworskiego 

BRAK - - - 

9 
Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od 
Ronda Czwartaków do granicy miasta 

BRAK - - - 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 

*Wg przyjętej na potrzeby prognozy skali oddziaływania 

Znacząco negatywny oznacza wpływ, którego negatywne skutki spowodują istotne pogorszenie stanu ocenianego obiektu/obszaru/gatunku. Negatywne skutki działań nie mogą być 
skutecznie ograniczane za pośrednictwem działań minimalizujących i zapobiegawczych; 

Umiarkowanie negatywny oznacza wpływ, którego negatywne skutki mogą doprowadzić do znaczącego pogorszenia stanu ocenianego obiektu/obszaru/gatunku (znaczące zagrożenie dla 
funkcjonowania obszaru, istnienia obiektu, istotnego zmniejszenia populacji gatunków, znaczące zmniejszenie powierzchni siedlisk lub pogorszenia ich stanu). 
Negatywne skutki działań są możliwe do ograniczenia (do poziomu nieznacznie negatywnego) w wyniku działań minimalizujących, przeciwdziałających typowych dla 
przedsięwzięć określonego rodzaju, uzupełnionych przez działania specyficzne z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacje w stosunku do ocenianego 
obiektu/obszaru/gatunku. Ocena może być zależna od innych, specyficznych uwarunkowań zarówno w odniesieniu do ocenianego przedsięwzięcia/działania, jak 
również środowiska (przyrodniczego), na które oceniane przedsięwzięcie/działanie będzie miało wpływ; 

Nieznacznie negatywny oznacza wpływ, którego negatywne skutki nie spowodują istotnego pogorszenia stanu ocenianego obiektu/obszaru/gatunku. Negatywne skutki działań mogą być 
skutecznie ograniczane za pośrednictwem powszechnie stosowanych działań minimalizujących i przeciwdziałających, typowych dla przedsięwzięć określonego 
rodzaju; 

Neutralny oznacza wpływ, który nie powoduje żadnych istotnych skutków dla stanu ocenianego obiektu/obszaru/gatunku. 
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Tab. 2 Charakterystyka
1
 narażonego na oddziaływania obszaru Natura 2000 wraz z oceną charakteru i znaczenia potencjalnego oddziaływania 

Nazwa i nr obszaru 
Natura 2000 
narażonego na 
oddziaływanie 

PLH180030 Wisłok Środkowy z Dopływami 

Kolizyjny projekt 

Inwestycja nr 10 z listy projektów drogowych (województwo 
podkarpackie) 

Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów 
wraz z budową obwodnicy Czudca 

Inwestycja nr 11 z listy projektów drogowych (województwo podkarpackie) 

Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. 
Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19)  
do Al. Sikorskiego (DW 878) 

Liczba odcinków 
kolizyjnych 

1 1 

Długość całkowita 
kolizji [km] 

0,1 0,7 

Cel ochrony obszaru 
Natura 2000 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru o poziomie reprezentacyjności a-c: 

6410- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (molinion) 

6510- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. (arrhenatherion elatioris) 

9170- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (galio-carpinetum i tilio-carpinetum) 

91e0- łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (salicetum albo-fragilis, populetum albae, alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009i147iwe i gatunki wymienione w załączniku ii do dyrektywy 92i43iewg o poziomie populacji a-c: 

Ryby: 

1130- boleń aspius aspius 

5094- brzanka barbus peloponnesius 

1163- głowacz białopłetwy cottus gobio 

1124- kiełb białopłetwy gobio albipinnatus 

2511- kiełb kesslera gobio kessleri 

1145- piskosz misgurnus fossilis 

Bezkręgowce: 

1060- czerwończyk nieparek lycaena dispar 

1061- modraszek nausitous maculinea nausithous 

1059- modraszek telejus phengaris (maculinea) teleius 

                                                      
1
 Charakterystyka obszaru Natura 2000 - PLH180030 Wisłok Środkowy z Dopływami sporządzona została w oparciu o zapisy SDF (data opracowania 2008-11, data aktualizacji 2014-04).  
Dla przedmiotowego obszaru nie opracowano PZO (dane aktualne na dzień sporządzania Prognozy). 
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Charakterystyka 
obszaru Natura 2000 

Wisłok jest największym dopływem Sanu. Ma 204 km długości i zlewnię o powierzchni 3528 km
2
. Wypływa na wysokości 770 m n.p.m. w Beskidzie 

Niskim. Odcinek górski Kończy się na zaporze w Besku. Od tego miejsca rzeka ma charakter cieku podgórskiego i przepływa przez płaską kotlinę 
jasielsko-krośnieńską, a następnie przez pogórze strzyżowskie i dynowskie. Krótki fragment powyżej Rzeszowa przebiega przez teren podgórza 
rzeszowskiego. Wisłok zaliczany jest do małych rzek fliszowych. W Rzeszowie na Wisłoku wybudowano stopień wodny. 

Większość zlewni Wisłoka to region o charakterze rolniczo - przemysłowym, o średnim natężeniu czynników zagrażających środowisku. W wielu 
miejscach bezpośrednio do rzeki dochodzą pola uprawne. Brzegi Wisłoka są porośnięte wąskim pasem zadrzewień. Niezajęte pod pola uprawne 
powierzchnie pokryte są łąkami. Szerokość koryta waha się od 5-10 m w górnej części, do około 20 metrów części dolnej. Głębokość jest również 
zmienna i waha się od 0,15 do 3 m. W górnej części ostoi rzeka jest płytka i zwykle głębokość nie przekracza 0,5 - 1 metra. Dno jest głównie 
kamieniste, a w części środkowej Wisłoka liczne są odcinki piaszczysto - żwirowe. Przebieg rzeki jest urozmaicony, na przemian występują długie 
odcinki z szybszym prądem wody i odcinki głębsze, wolno płynące. W korycie rzeki występują nielicznie pasy roślinności zanurzonej, głównie rdestnic. 
Stobnica jest największym dopływem środkowego Wisłoka. Płynie rozległą, podmokłą i częściowo meliorowaną doliną. Dolny odcinek zachował 
naturalny charakter koryta. 

Wartość 
przyrodnicza i 
znaczenie obszaru 
Natura 2000 

Duży i jednolity obszar występowania łąk zmiennowilgotnych (6410 b/b), wraz z dwoma gatunkami modraszków żerującymi na krwiściągu lekarskim, 
w zakolu rzeki Wisłok na NE od wsi Ustrobna. 

W dolinie rzeki Stobnicy, od mostu w Domaradzu do mostu w Lutczy, ciągnie się duży kompleks łąk ekstensywnie użytkowanych (6510 a/a - łąki 
koszone, b - łąki niekoszone). Grąd (9170 a/b), fragment lasu przylegający do Wisłoka na terasie nadzalewowej między Gbiskami, a wysoką 
strzyżowską (oddz. 324a), dobrze wykształcony, jednakże jak wszystkie tereny nad Wisłokiem pozostaje pod wpływem silnej antropopresji, stąd 
częściowo zniekształcony i zaśmiecony. 

Fragmenty łęgów wierzbowych i wierzbowo-topolowych (91e0) spotykane były w różnych częściach obszaru. Głównie były to pozostałości większych 
niegdyś nadrzecznych lasów z dominacją wierzby kruchej salix fragilis, w. Białej s. Alba i czeremchy zwyczajnej padus avium. 

Obszar jest ostoją wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb. Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, w tym dziesięć gatunków 
objętych ochroną gatunkową (Rozporz. Min. Środ., 28.09.2004): minóg strumieniowy, kiełb kesslera, kiełb białopłetwy, piekielnica, różanka, głowacz 
białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, koza, śliz, piskorz. 

Z ryb wymienionych w załączniku II dyrektywy rady 92/43/EWG w rzekach ostoi „Wisłok środkowy z dopływami” występują (lub bardzo 
prawdopodobne jest występowanie): minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy, kiełb kesslera, boleń, brzanka, głowacz białopłetwy, różanka, koza, 
piskorz. Ponadto Wisłok jest jedną z ważniejszych rzek przewidzianych do restytucji łososia, troci wędrownej i certy. 

Zagrożenia 

Oddziaływanie negatywne: 

K04 - międzygatunkowe interakcje wśród roślin - poziom wysoki 

F02.03 - wędkarstwo - poziom wysoki 

E03.01 - pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych- poziom wysoki 

D01.02 - drogi, autostrady - poziom niski 

X - zanieczyszczenia mieszane - poziom średni 

A02 - zmiana sposobu uprawy - poziom wysoki 

D02.01 - linie elektryczne i telefoniczne- poziom niski 

J02.12 - tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie - poziom wysoki 

F03.02.03 - chwytanie, trucie, kłusownictwo - poziom średni 

Powiązania z innymi 
istniejącymi formami 

Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu - 13,35% pokrycia 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - 4,71% pokrycia 
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ochrony Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - 2,33% pokrycia 

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu - 0,54% pokrycia 

Identyfikacja 
potencjalnych 
zagrożeń/ 
oddziaływań 

W miejscu planowanej kolizji z obszarem Natura 2000 prace związane z 
realizacją przedsięwzięcia polegały będą na wykonaniu przeprawy 
mostowej na rzece Wisłok. Realizacja tego rodzaju prac może wiązać się 
z: 

- Likwidacją lub fragmentacją siedlisk przyrodniczych 
- Likwidacją miejsc występowania/rozrodu gatunków bezkręgowców 
- Likwidacją miejsc rozrodu gatunków ryb 
- Zakłócaniem spokoju podczas tarła i czasowym utrudnieniem 

przepływu w korycie 
- Możliwymi zmianami ekologicznymi cieku i przekształceniami koryta 
- Zmianą stosunków wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanych dróg i przepraw mostowych 
- Spływem wód opadowych z przepraw mostowych bezpośrednio do 

Wisłoki (zanieczyszczenie chemiczne w tym ropopochodnymi) 
- Zmąceniem wody - zanieczyszczenie zawiesiną 

Oddziaływania te dotyczą głównie fazy budowy. Mają charakter lokalny. 
Charakteryzuje je okresowość i odwracalność skutków. 

W miejscu planowanej kolizji z obszarem Natura 2000 prace związane 
z realizacją przedsięwzięcia polegały będą na wykonaniu przeprawy 
mostowej na rzece Wisłok. Realizacja tego rodzaju prac może wiązać się 
z: 

- Likwidacją lub fragmentacją siedlisk przyrodniczych 
- Likwidacją miejsc występowania/rozrodu gatunków bezkręgowców 
- Likwidacją miejsc rozrodu gatunków ryb 
- Zakłócaniem spokoju podczas tarła i czasowym utrudnieniem 

przepływu w korycie 
- Możliwymi zmianami ekologicznymi cieku i przekształceniami koryta 
- Zmianą stosunków wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanych dróg i przepraw mostowych 
- Spływem wód opadowych z przepraw mostowych bezpośrednio 

do Wisłoki (zanieczyszczenie chemiczne w tym ropopochodnymi) 
- Zmąceniem wody - zanieczyszczenie zawiesiną 

Oddziaływania te dotyczą głównie fazy budowy. Mają charakter lokalny. 
Charakteryzuje je okresowość i odwracalność skutków.  

Oddziaływania te charakteryzowała będzie generalnie mniejsza skala, 
w porównaniu z planowaną inwestycją nr 10. 

Potencjalny wpływ 
na stan siedlisk 
przyrodniczych lub 
siedlisk gatunków 
roślin i/lub zwierząt 

Potencjalne ryzyko wpływu (w stopniu umiarkowanym) na stan siedlisk: 

- Likwidacja fragmentu siedlisk przyrodniczych na odcinkach 
kolizyjnych z planowaną do realizacji nową infrastrukturą 

- Fragmentacja płatów siedlisk 
- Likwidacja miejsc rozrodu zwierząt 

Potencjalne ryzyko wpływu (w stopniu umiarkowanym) na stan siedlisk: 

- Likwidacja fragmentu siedlisk przyrodniczych na odcinkach 
kolizyjnych z planowaną do realizacji nową infrastrukturą 

- Fragmentacja płatów siedlisk 
- Likwidacja miejsc rozrodu zwierząt 

Potencjalny wpływ 
na gatunki, dla 
których ochrony 
wyznaczony został 
obszar Natura 2000 

Potencjalne ryzyko negatywnego wpływu (w stopniu umiarkowanym) na 
gatunki ryb, bezkręgowców: 

- Likwidacja miejsc rozrodu gatunków ryb 
- Likwidacja miejsc występowania/rozrodu gatunków bezkręgowców 
- Niepokój podczas tarła i czasowe utrudnienie przepływu w korycie 
- Spływ wód opadowych z przepraw mostowych bezpośrednio do 

Wisłoki (zanieczyszczenie chemiczne w tym ropopochodnymi) 

Potencjalne ryzyko negatywnego wpływu (w stopniu umiarkowanym) 
na gatunki ryb, bezkręgowców: 

- Likwidacja miejsc rozrodu gatunków ryb, 
- Likwidacja miejsc występowania/rozrodu gatunków bezkręgowców, 
- Niepokój podczas tarła i czasowe utrudnienie przepływu w korycie, 
- Spływ wód opadowych z przepraw mostowych bezpośrednio 

do Wisłoki (zanieczyszczenie chemiczne w tym ropopochodnymi) 

Potencjalny wpływ 
na integralność 
obszaru Natura 2000 
lub jego powiązania 
z innymi obszarami 

Brak - nie zidentyfikowano zagrożeń powodujących trwałą utratę 
integralności obszaru 

Inwestycje infrastrukturalne przecinać będą obszar, jednakże poziom 
oddziaływania związany z realizacją i eksploatacją inwestycji będzie 
oddziaływał lokalnie, często tylko w określonych krótkich okresach czasu, 
które nie spowodują zagrożeń mogących spowodować zaburzenia 

Brak - nie zidentyfikowano zagrożeń powodujących trwałą utratę 
integralności obszaru 

Inwestycje infrastrukturalne przecinać będą obszar, jednakże poziom 
oddziaływania związany z realizacją i eksploatacją tych inwestycji będzie 
oddziaływał lokalnie, często tylko w określonych krótkich okresach czasu, 
które nie spowodują zagrożeń mogących spowodować zaburzenia 
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spójności tego obszaru spójności tego obszaru 

Ryzyko wystąpienia 
oddziaływania 
skumulowanego 

Budowa dwóch przepraw mostowych, planowanych w ramach realizacji inwestycji nr 10 i 11 może spowodować efekt skumulowany, ograniczony 
jednak do fazy budowy. Jego wystąpienie uzależnione będzie ściśle od przyjętego harmonogramu prac, sposobu ich prowadzenia i docelowego 
zakresu. Ryzyko wystąpienia oddziaływań skumulowanych na etapie eksploatacji w dużej mierze zależne będzie od przyjętych rozwiązań w zakresie 
ujmowania wód opadowych z powierzchni dróg, sposobu oraz miejsca ich odprowadzania 

Możliwość 
zastosowania i 
skuteczność działań 
minimalizujących 

- Planowanie przebiegu trasy z uwzględnieniem aspektu 
przyrodniczego i wybór optymalnego wariantu 

- Wykluczenie ingerencji technicznej w koryto cieku lub istotne jego 
ograniczenie 

- Na przecięciu cieków prowadzenie prac poza okresem tarła lub 
wędrówki ryb 

- Zaprojektowanie sieci odwodnieniowej z przepraw mostowych i 
ograniczenie ich wpływu bezpośrednio do cieku 

- Obsadzanie skarp nasypów przy wykorzystaniu gatunków rodzimych 
- Zaniechanie używania herbicydów na nasypach 

- Planowanie przebiegu tras z uwzględnieniem aspektu przyrodniczego 
i wybór optymalnego wariantu, 

- Wykluczenie ingerencji technicznej w koryto cieku lub istotne jego 
ograniczenie, 

- Prace na przecięciu cieków prowadzić poza okresem tarła lub 
wędrówki ryb, 

- Zaprojektowanie sieci odwodnieniowej z przepraw mostowych 
i ograniczenie ich wpływu bezpośrednio do cieku, 

- Obsadzanie skarp nasypów przy wykorzystaniu gatunków rodzimych, 
- Zaniechanie używania herbicydów na nasypach, 

Konieczność 
zaplanowania 
działań 
kompensacyjnych 

Przy zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących nie zachodzi przesłanka pozwalająca na tym etapie na stwierdzenie ryzyka wystąpienia 
znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko bez możliwości skutecznego ograniczenia oddziaływań, a co za tym konieczności 
zaplanowania dedykowanych działań kompensacyjnych 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 


