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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2016 r., poz. 672) przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się 
dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub 
planem i ich wzajemne powiązania. Rodzaje, zakres i sposób wykonania opracowań 
ekofizjograficznych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). 

Niniejsza ekofizjografia stanowi opracowanie podstawowe, sporządzane dla potrzeb: 
� III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pysznica, 
� Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Teren usługowo – 

produkcyjny”. 
Przy opracowywaniu dokumentu wzięto pod uwagę:  
� dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania 

przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych,  
� zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na terenie 

objętym analizą,  
� zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska,  
� eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na 

środowisko, 
� ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 
Opracowanie składa się z części opisowej oraz kartograficznej. W części opisowej 

dokonano diagnozy stanu środowiska przyrodniczego, wykonano szczegółowe 
rozpoznanie przyrodnicze terenu, ustalono przyrodniczą wartość badanego terenu dla 
konkretnych form oraz sposobów zagospodarowania, przeprowadzono wstępną 
prognozę skutków zmian w środowisku przyrodniczym, które zajdą pod wpływem 
istniejącego użytkowania i zagospodarowania oraz przedstawiono wskazania 
planistyczne. 

W części kartograficznej wykonano następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 Mapa warunków gruntowych terenu opracowania 
Załącznik nr 2 Mapa warunków wodnych terenu opracowania 
Załącznik nr 3 Mapa zbiorowisk roślinnych terenu opracowania  
Załącznik nr 4.1 Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych 
Załącznik nr 4.2 Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych 

 Opracowania wykonano na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 oraz mapy 
ewidencyjnej w skali 1:2000, znajdujących się w zasobach Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli. 
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1.2.  Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem 

Przedmiotem analizy jest teren położony o w granicach administracyjnych Gminy 
Pysznica. Lokalizację Gminy na tle mapy województwa podkarpackiego oraz powiatu 
stalowowolskiego przedstawia poniższy rysunek. 

 

Rys. 1. Lokalizacja Gminy Pysznica 
 (źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie) 

 

Powiat stalowowolski usytuowany jest w północnej części województwa 
podkarpackiego. Gmina Pysznica jest jedną z 6 gmin powiatu stalowowolskiego. Płożona 
jest ona we wschodniej części powiatu stalowowolskiego. Od południa gmina wiejska 
Pysznica graniczy z Gminami: Nisko i Ulanów, od zachodu z Gminami: Stalowa Wola                    
i Radomyśl nad Sanem, od północy z Gminami Zaklików i Potok Wielki, a od wschodu                      
z Gminami: Modliborzyce i Janów Lubelski.  

Gmina Pysznica zajmuje powierzchnię 14669 ha. W granicach Gminy usytuowanych 
jest 10 sołectw (9 miejscowości), tj.: Baków, Brandwica, Chłopska Wola, Jastkowice, 
Kłyżów, Krzaki – Słomiana, Olszowiec, Pysznica, Studzieniec, Sudoły. Teren Gminy 
zamieszkuje łącznie 10557 osób (stan na 31.12.2014 r.), 5207 mężczyzn i 5350 kobiet. 
Gęstość zaludnienia dla Gminy Pysznica wynosi 72 mieszkańców na 1 km2. 
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 Teren objęty analizą usytuowany jest w zachodniej części Gminy Pysznica,                              
w obrębie miejscowości Brandwica, przy ul. Elizy Orzeszkowej (rys. 2.).   

 

Rys. 2. Lokalizacja analizowanego terenu w granicach Gminy Pysznica 
lokalizacja analizowanego terenu 
(źródło: http://pysznica.e-mapa.net/) 

 

Teren objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 1,64 ha i obejmuje teren 
działek ewidencyjnych nr 944/1 i 944/2 obręb Brandwica. Północną granicę terenu 
wyznacza droga gminna – ul. Orzeszkowej. Wschodnia granica przebiega wzdłuż rowu 
melioracyjnego. Natomiast południowa granica przebiega przez użytki rolne.                               
W granicach omawianego terenu znajduje się zabudowa zakładu SOLO, zajmującego się 
produkcją ekskluzywnych okien PCV oraz dystrybucją towarów z branży stolarki 
budowlanej. Tereny zabudowane (zgodnie z rejestrem gruntów - Bi) w granicach 
omawianego obszaru zajmują około 0,34 ha. Teren zakładu został ogrodzony. Wzdłuż 
wschodniej granicy opracowania znajduje się rów melioracyjny. Tereny niezabudowany 
stanowią nieużytki porośnięte przez typowe zbiorowiska roślin ruderalnych i częściowo 
zakrzaczone. W granicach terenu znajdują się elementy sieci infrastruktury technicznej – 
sieci wodociągowej, gazowej, linie elektroenergetyczne, w tym linia 220 kV. Obecny 
sposób zagospodarowania terenu przedstawia poniższy rysunek. 
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Na wschód i południowy - wschód od granicy analizowanego terenu znajdują się 
tereny zajęte przez Cegielnię Polową S.C. Od północy omawiany teren sąsiaduje z drogą 
gminną – ul. Orzeszkowej. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się użytki rolne. Tereny 
usytuowane wzdłuż południowej i zachodniej granicy opracowania stanowią użytki 
rolne – łąki i grunty orne.  

 

 

Rys. 3. Obecny sposób zagospodarowania terenu opracowania 
granica terenu opracowania 

(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
 

2. Charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska  

2.1.  Położenie geograficzne, geologia i ukształtowanie terenu 

Według regionalizacji J. Kondrackiego teren Gminy Pysznica położony jest w obrębie 
Kotliny Sandomierskiej (512.4), będącej największym makroregionem Północnego 
Podkarpacia o powierzchni około 15 tys. km2. Zapadlisko Kotliny Sandomierskiej 
powstało w miocenie. Osady miocenu, z bogatymi złożami soli, osiągają największą 
miąższość na skraju Karpat. Osady czwartorzędowe w postaci glin morenowych                                  
i piasków wypełniają doliny rzek do głębokości około 20-30 m. Na płaskowyżach 
międzydolinnych osady te uległy denudacji i ich miąższość jest tu niewielka. W obrębie 



Ekofizjografia podstawowa 

 

  
Strona 7 

Kotliny Sandomierskiej wyodrębniono 11 mezoregionów. Teren Gminy Pysznica 
położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Biłgorajskiej (512.47) i Doliny 
Dolnego Sanu (512.46). Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obrębie Doliny 
Dolnego Sanu (rys. 4.). 

Rys. 4. Regiony fizyczno-geograficzne w obrębie Gminy Pysznica 
lokalizacja analizowanego terenu 

 (źródło: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm) 

 

Mezoregion ten jest szeroka bruzdą erozyjną długości ponad 130 km, szerokości 
około 10 km i powierzchni około 1320 km2. Rozciąga się od wylotu Sanu z Karpat pod 
Przemyślem aż do ujścia do Wisły poniżej Sandomierza. Erozyjne dno doliny znajduje 
się 20-30 m poniżej dzisiejszego dna, który tworzy materiał naniesiony przez San. Piaski 
rzeczne w postaci tarasów akumulacyjnych występują do 20 m powyżej zwierciadła 
rzeki. Na tarasach nadzalewowych występują wydmy. 

Pod względem geologicznym teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie 
Zapadliska Przedkarpackiego, które zbudowane jest z utworów trzecio-                                              
i czwartorzędowych. Utwory powstałe w trzeciorzędzie leżą bezpośrednio na starszym 
silnie zerodowanym prekambryjskim podłożu, wykształconym jako iły krakowieckie, 
zalegające na różnych głębokościach. Trzeciorzędowe utwory to morskie osady miocenu 
o miąższości kilkuset metrów. Czwartorzęd tworzą utwory plejstocenu i holocenu. 
Osady plejstocenu występują w postaci żwirów, pospółek, piasków średnio                                     
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i drobnoziarnistych, piasków pylastych, piasków zaglinionych, mułowców oraz glin 
zwałowych. Osady holocenu tworzy 3 – 4 metrowa warstwa mad wykształconych                      
w postaci pyłów i glin pylastych oraz grunty organiczne (namuły organiczne ilaste                         
i piaszczyste, torfy). Zgodnie ze szczegółową mapą geologiczną teren opracowania 
budują piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Warunki gruntowe w granicach 
terenu opracowania przedstawia załącznik kartograficzny nr 1. 

W granicach analizowanego terenu występują gleby IIIb i VI klasy bonitacyjnej 
(załącznik kartograficzny nr 1 do ekofizjografii). Gleby klasy IIIb zajmują łącznie 
powierzchnie około 1,15 ha, natomiast  gleby klasy VI zajmują łącznie powierzchnie 
0,15 ha. Użytki rolne na glebach mineralnych i organicznych należących do I, II, III, IIIa, 
IIIb klasy bonitacyjnej oraz użytki rolne  klasy IV, IVa, IVb, V i VI na glebach pochodzenia 
organicznego, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 r., poz. 909 z późn. zm.). 

Omawiany obszar położony jest na terenie o charakterze równinnym. Rzędne terenu 
opracowania wynoszą od około 150 do około 151,4 m n.p.m.  

W granicach wyznaczonego terenu opracowania nie występują osuwiska ani tereny 
zagrożone ruchami masowymi ziemi. 

 

2.2.  Złoża kopalin 

Na terenie Gminy Pysznica występują złoża glin, mieszanek żwirowo-piaskowych, 
piasków oraz torfu. W granicach analizowanego terenu obecnie nie występują złoża 
surowców naturalnych, obszary i tereny górnicze. Najbliżej usytuowane złoże kopalin 
ceglarskich Brandwica-Śpiewak II oddalone jest od granic analizowanego terenu o około             
200 m. W sąsiedztwie terenu opracowania znajduje się Cegielnia Polowa S.C. 
Poeksploatacyjne zagłębienia terenu (częściwo wypełnione wodą) znajdują się                         
w sąsiedztwie wschodniej granicy opracowania (załącznik kartograficzny nr 2 do 
ekofizjografii). 

 

2.3.  Wody powierzchniowe 

Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obrębie zlewni rzeki San, która jest 
prawobrzeżnym dopływem Wisły. Długość rzeki wynosi 443,4 km a zlewnia zajmuje 
powierzchnię 16861,3 km2. W granicach Polski znajduje się ponad 85% zlewni. Źródła 
Sanu znajdują się w Bieszczadach Zachodnich, na terytorium Ukrainy. Rzeka uchodzi do 
Wisły w km 279,7. Na terenie Gminy Pysznica rzeka San jest obwałowana na odcinku od 
granicy z Gminą Radomyśl nad Sanem do ujścia Bukowej a następnie od ujścia Bukowej 
do granicy z Gminą Stalowa Wola. Wał Sanu połączony jest z prawym wałem rzeki 
Bukowa. 

Teren opracowania usytuowany jest w odległości około 990 m od koryta rzeki San 
oraz w odległości około 1130 m od koryta rzeki Bukowa. Rzeka Bukowa stanowi 
prawostronny dopływ rzeki San.  
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W granicach terenu opracowania występuje rów melioracyjny oznaczony symbolem 
R-(B-10), odprowadzający wody do rzeki San. W trakcie wizji terenowych w miesiącu 
marcu i czerwcu 2016 r. w rowie tym nie stwierdzono obecności wody. 

W granicach opracowania brak jest obszarów wodno-błotnych oraz naturalnych                            
i sztucznych zbiorników wodnych. W odległości około 25 m od wschodniej granicy 
terenu znajdują się poeksploatacyjne zagłębienia terenu, częściowo wypełnione wodą. 

Mapę przedstawiającą warunki wodne na analizowanym terenie umieszczono                             
w załączniku nr 2 do ekofizjografii. 

Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” oraz w projekcie ,,Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły” teren opracowania położony jest w obrębie jednolitej części 
wód powierzchniowych (JCWP) Łukawica PLRW20001722969.  

Zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego i mapą ryzyka powodziowego (KZGW, 
Wydanie I 2013 r.), analizowany teren położony jest poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), tj. poza: 

� obszarami na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi raz na 100 lat, 

� obszarami, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 
i wynosi raz na 10 lat, 

� obszarami, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 
wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, 
a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18 ustawy Prawo wodne, 
stanowiące działki ewidencyjne, 

� pasem technicznym w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

Jednakże w przypadku całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych, cały 
teren objęty opracowaniem zostanie zalany wodami powodziowymi (załącznik 
kartograficzny nr 2 do opracowania).   

Teren opracowania usytuowany jest poza granicami stref ochronnych 
powierzchniowych ujęć wody. 
 

2.4.  Wody podziemne 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) zawartym                          
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” analizowany teren 
usytuowany jest w obrębie jednostki Nr 127 (PLGW2200127).  

Natomiast zgodnie z podziałem zawartym w projekcie ,,Aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” teren opracowania położony jest 
w obrębie JCWPd Nr 119 (PLGW2000119). 

W obrębie JCWPd Nr 119 (Nr 127) głębokość występowania wód słodkich waha się                                 
w przedziale od 0 do 80 m. W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom 
wodonośny związany z utworami akumulacji rzecznej (piaski, żwiry). Piętro wodonośne 
kredowe zbudowane jest z utworów węglanowych. Strefa aktywnej wymiany wód 
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zwykłych występuje do głębokości około 100 - 120 m p.p.t.). Lokalnie może występować 
łączność hydrauliczna piętra czwartorzędowego i kredowego. Wody gruntowe na 
analizowanym terenie występują na głębokości około 1 – 3 m. 

Analizowany teren usytuowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) Nr 425 ,,Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów”. GZWP Nr 425 
określony w dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r., znak: KDH-
I/013/6037/97, to zbiornik pozbawiony izolacji od zanieczyszczeń z powierzchni 
terenu, wykazujący objawy antropogenicznego przekształcenia chemizmu wód 
podziemnych, stanowiący podstawowe źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
miejscowej ludności, wykazujący znaczny stopień zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych. Dlatego też GZWP Nr 425 wymaga szczególnej ochrony przed 
zanieczyszczeniem wód podziemnych.  

Teren opracowania usytuowany jest poza granicami stref ochronnych podziemnych 
ujęć wody. 
 

2.5. Warunki klimatyczne 

 Gmina Pysznica, wg klasyfikacji Romera, położona jest w strefie klimatu nizin                        
i kotlin podgórskich, która obejmuje swym zasięgiem Nizinę Śląską i Kotlinę 
Sandomierską. Charakterystyczną cechą tej strefy klimatycznej są łagodne warunki 
pogodowe.  

Natomiast według klasyfikacji Wosia, gdzie kryterium stanowiła średnia liczba dni                     
z określonymi typami pogody, teren objęty analizą położony jest w Regionie 
Sandomierskim (XXII).  

Wybrane dane dotyczące średniej temperatury, usłonecznienia, sumy opadu 
przedstawia poniższy rysunek.  

Średni opad z wielolecia na analizowanym terenie wynosi około 500 - 550 mm. 
Natomiast  w 2015 r. średni opad wyniósł o około 100 mm mniej od danych z wielolecia.  

Z mapy rozkładu średnich temperatur z lat 1971-2000 wynika, iż ten wskaźnik na 
analizowanym terenie osiąga poziom około od około 7 do około 9ºC. Natomiast                             
w 2015 r. odnotowano średnią temperaturę na poziome 10 – 11ºC.   

Usłonecznienie jest to czas podany w godzinach, podczas którego na określone 
miejsce na powierzchni terenu padają bezpośrednio promienie słoneczne. W przypadku 
tego parametru zauważyć można, iż w 2015 r. odnotowano wyższe wartości                                
w porównaniu do danych z wielolecia. Usłonecznienie uzależnione jest głównie od 
zachmurzenia, im mniej dni pochmurnych tym usłonecznienie osiąga wyższe wartości.  

Okres wegetacyjny, czyli okres w którym ustalona średnia temperatura powietrza 
jest większa lub równa 5ºC, na terenie Gminy Pysznica jest dość długi i trwa od około 
210 do około 220 dni.  

Na terenie Kotliny Sandomierskiej przeważają wiatry zachodnie i południowo-
zachodnie a ich największe prędkości występują w okresach zimowych, jesiennych                       
i wiosennych.  
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Rys. 5. Wybrane dane meteorologiczne z lat 1971-2000 oraz z roku 2015 
lokalizacja Gminy Pysznica 

(źródło: http://www.imgw.pl/klimat/) 
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Na analizowanym terenie jak i w pozostałej części kraju obserwuje się ocieplenie 
klimatu. W Polsce przyrost temperatury od początku XX wieku szacuje się na 0,6 – 0,8°C 
na 100 lat. Największy przyrost temperatury obserwuje się w zimie. Najwyższe tempo 
wzrostu wykazuje temperatura minimalna. 
 

2.6. Szata roślinna 

Zgodnie z podziałem geobotanicznym według Matuszkiewicza (2008) obszar objęty 
opracowaniem położony jest w obrębie: Działu Wyżyn Południowopolskich, Krainy 
Kotliny Sandomierskiej, Okręgu Wideł Wisły i Sanu, Podokręgu Doliny Dolnego Sanu.  

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Tramplera (1990), analizowany teren 
zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Doliny Dolnego Sanu, stanowiącego cześć 
krainy Małopolskiej. 

Zgodnie z typologią krajobrazu naturalnego Polski według Richlinga (1992), teren 
ten klasyfikowany jest jako krajobrazy dolin i obniżeń, zalewowych den dolin. 

W chwili obecnej część terenu opracowania pozostaje zabudowa. Budynek 
produkcyjny wraz z utwardzonymi terenami dróg wewnętrznych, parkingów oraz 
zielenią urządzoną w postaci trawnika zajmuje powierzchnię około 0,34 ha, co stanowi 
około 20,7% terenu opracowania.  

Teren obejmujący rów melioracyjny porośnięty jest przez szuwar trzcinowy,                           
tj. Phragmitetum australis – zespół trzciny pospolitej z dominującą trzciną pospolitą 
Phragmites australis. Zbiorowisko charakteryzuje się ubóstwem gatunkowym                                  
i całkowitą dominacją trzciny pospolitej. W obrębie tego zbiorowiska nie stwierdzono 
występowania gatunków objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 
2014 r., poz. 1409). Zbiorowisko to przedstawia przeciętne walory przyrodnicze. 

Niezabudowany teren w granicach opracowania porośnięty jest przez zbiorowiska 
ruderalne z klasy Artemisietea vulgaris. Na analizowanym terenie można wyraźnie 
zauważyć wkraczanie nawłoci późnej Solidago gigantea – gatunku inwazyjnego, obcego 
w naszej florze. Zbiorowiska z Solidago sp. stają się obecnie problemem na 
odłogowanych gruntach porolnych porastając coraz to większe areały i wypierając inne 
zbiorowiska np. łąk świeżych Arrhenatheretalia elatioris. Zbiorowisko to ze względu na 
swój ekspansywny charakter przedstawia niskie walory przyrodnicze. W obrębie tego 
zbiorowiska nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną na podstawie 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409). 
Południowa część terenu opracowania porośnięta jest przez rzadkie, 

różnogatunkowe zakrzaczenia. 
Zbiorowiska roślinne w granicach opracowania przedstawia mapa stanowiąca 

załącznik kartograficzny nr 3 do ekofizjografii. 
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2.7. Zasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe i ich ochrona 

prawna 

Cele ochrony przyrody są realizowane m.in. przez uwzględnianie wymagań ochrony 
przyrody w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Formami ochrony 
przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona 
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

W promieniu 10 km od granic analizowanego terenu usytuowane są formy ochrony 
przyrody wymienione w tabeli 3. 
 

Tabela 1. Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody zlokalizowane w promieniu   
10 km od granic analizowanego terenu  

Forma ochrony przyrody Odległość [km] 

Rezerwat 
Jastkowice  4,3 
Łęka  9,0 

Park 
Krajobrazowy 

Lasy Janowskie 1,6 

Natura 2000 
obszar 

specjalnej 
ochrony 

Lasy Janowskie PLB060005 1,6 

Puszcza Sandomierska PLB180005 7,8 

Natura 2000  
specjalne 
obszary 
ochrony 

Dolna Dolnego Sanu PLH180020 0,02 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 2,3 

Enklawy Puszczy Sandomierskiej 
PLH180055 

8,4 

 

Najbliżej usytuowany rezerwat „Jastkowice” zajmujący powierzchnię 45,68 ha, 
usytuowany w miejscowości Lipowiec na terenie Gminy Pysznica, ustanowiony został  
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r.                   
(M. P. Nr 89, poz. 482). Utworzony został w celu ochrony wielogatunkowego lasu 
mieszanego, stanowiącego pozostałość Puszczy Solskiej.  

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie funkcjonuje na mocy uchwały Nr XLVIII/994/14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 1948 z dnia                      
10 lipca 2014 r.). Park Krajobrazowy Lasy Janowskie zajmuje powierzchnię 4055 ha                     
i położony jest w części gmin: Pysznica, Zaklików, Radomyśl, Jarocin, Ulanów, Harasiuki, 
Nisko. Lasy Janowskie są jednym z większych zwartych kompleksów leśnych w Polsce, 
stanowią cześć Puszczy Solskiej. Jest to teren płaski, urozmaicony wzniesieniami 
wydmowymi lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Zachował się tu na 
znacznych powierzchniach unikatowy w skali Europy krajobraz leśny z bogatymi 
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ekosystemami leśnymi, wodnymi i bagiennymi o dużym stopniu naturalności                                   
i bogactwie gatunkowym. Analizowany teren opracowania położony jest w otulinie 
Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

Obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005 stanowi bardzo cenną ostoję 
wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 43 gatunków ptaków                                 
z Załącznika I Dyrektywy Rady Nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (dalej ,,Dyrektywa Ptasia”). Obszar ten jest cenny ze względu 
na liczebność bociana czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych i derkacza 
(powyżej 1% populacji polskiej). W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej obszar 
stanowi miejsce gniazdowania ponad 10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną 
z kluczowych ostoi dla ich zachowania. Ponadto, obszar jest miejscem licznego 
występowania w okresie lęgowym świergotka polnego, lelka, dudka, dzięciołów, 
gąsiorka, skowronka borowego, trzmielojada, jarzębatki, ortolana.  

Obszar Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005, zajmuje powierzchnię 60235,75 ha, 
obejmuje rozległy i zwarty kompleks leśny stanowiący północno - zachodnią część 
Puszczy Solskiej oraz enklawę leśną "Rozwadów" dla ochrony głuszca (położoną na 
południe od głównego kompleksu). Rozciąga się od doliny Wisły i Sanu na zachodzie 
obejmując Lasy Lipskie i Lasy Janowskie pomiędzy krawędzią Wyżyny Lubelskiej na 
północy i doliną rzeki Bukowej na południu, sięgając do miejscowości Frampol na 
wschodzie. Na terenie obszaru Lasy Janowskie dominuje głównie krajobraz leśnej 
równiny, urozmaiconej licznymi (w części centralnej) wałami wydmowymi 
porośniętymi borami sosnowymi. Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie 
wielu stawów rybnych, gdzie prowadzona jest ekstensywna gospodarka rybacka.  Lasy 
Janowskie charakteryzuje niezwykła różnorodność siedlisk leśnych. Największą 
powierzchnię zajmują siedliska boru mieszanego wilgotnego i boru świeżego. Duży 
udział ma las mieszany wilgotny i bór mieszany świeży. W obszarze głównym gatunkiem 
lasotwórczym jest sosna. Zróżnicowana jest na tym terenie szata roślinna obejmująca 
202 zespoły roślinne w tym 33 leśne. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E73. 
Podczas inwentaryzacji w 2010 roku stwierdzono tu 29 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, w tym 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi, m.in.: głuszca, 
bączka, lelka, kozodoja. 

Obszar Natura 2000 Dolina Dolanego Sanu PLH180020, zajmujący powierzchnię    
10176,6 ha, obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny 
Dolnego Sanu na odcinku Jarosław - ujście. Obszar został utworzony w celu zachowania 
mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla większych dolin rzecznych. Występuje tu 
łącznie 14 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i 19 gatunków z Załącznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Największe znaczenie mają kompleks 
zbiorowisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na 
piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotną rolę w dolinie odgrywają także różnego 
typu ekstensywnie użytkowane łąki oraz szczególnie w północnej części obszaru, liczne 
starorzecza z bogatą florą wodną. Młode strome zbocza w okolicach Zarzecza                                
i Krzeszowa, poza roślinnością ciepłolubną, obfitują w wysięki i wypływy wód 
podziemnych, na których wykształciły się łęgi olszowe z masowym udziałem skrzypu 
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olbrzymiego. Na suchych łąkach i pastwiskach oraz na krawędziach erozyjnych 
wykształcają się ciekawe zbiorowiska kserotermiczne. Występują tu populacje 
modraszka teleius, modraszeka nausithous, wydry, bolenia. Dorzecze Sanu objęte jest 
krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia                    
i jesiotra ostronosego) zaś jej dopływy na tym odcinku są wymieniane jako jedne                           
z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących je jako potencjalne tarliska 
anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych o znaczeniu 
europejskim. Na analizowanym terenie występuje siedlisko przyrodnicze wymienione                            
w Załączniku Nr I Dyrektywy Siedliskowej, są to - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe                  
i jesionowe (kod 91E0), niżowe i górskie ekstensywnie użytkowane łąki świeże                                    
z Arrhenaterion (kod 6510), oraz starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorowiska wodne 
ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion (kod 3150). Usytowanie analizowanego terenu 
względem granic tego obszaru Natura 2000 przedstawiono na mapie stanowiącej 
załącznik kartograficzny nr 4.1 do ekofizjografii. 

Obszar Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, zajmuje 
powierzchnię 34 544,2 ha, obejmuje zachodnią i centralną część Równiny Biłgorajskiej. 
Położony jest pomiędzy dolinami Wisły i Sanu na zachodzie, doliną Bukowej na 
południu i krawędzią Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na północy, wschodnia granica sięga 
po Frampol. Podstawowym celem ochrony w obszarze jest wilk - priorytetowy gatunek              
z Dyrektywy Siedliskowej. Lasy Janowskie to zwarty obszar leśny, głównymi walorami 
siedliskowymi są tu bory bagienne i torfowiska oraz bory jodłowe. Ponadto na uwagę 
zasługują łęgi olszowe wzdłuż licznych cieków, murawy napiaskowe i wrzosowiska 
zlokalizowane w zachodniej części obszaru (przede wszystkim na obszarze poligonów 
wojskowych) oraz śródleśne łąki. Ważnym składnikiem w krajobrazie są ekstensywnie 
użytkowane stawy hodowlane. W obszarze zidentyfikowanych zostało 22 rodzaje 
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono tu występowanie                          
18 gatunków zwierząt i 2 gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.  

W granicach analizowanego terenu ani w bliskim sąsiedztwie nie występują takie 
formy ochrony jak stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, 
użytek ekologiczny, pomnik przyrody. Na terenie Gminy Pysznica usytuowane są 
następujące pomniki przyrody: 

� dwa dęby szypułkowe rosnące w miejscowości Kochany, 
� dąb w Lipowcu, 
� rosiczka okrągłolistna i widłak torfowy w miejscowości Pysznica (dawna 

żwirownia). 
W granicach Gminy Pysznica w leśnictwie Kochany usytuowany jest użytek 

ekologiczny ustanowiony Rozporządzeniem Nr 7 Woj. Tarnobrzeskiego z dnia                             
25 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrz. Nr 14 poz. 117). 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu 
ochrony dziko występujących, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia                         
i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

Gatunki roślin objęte ochroną wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 
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2014 r., poz. 1409). Chronione gatunki grzybów wymienione zostały w rozporządzeniu        
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., 
poz. 1408). Listę gatunków zwierząt objętych prawną ochroną zawiera rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. 2014 r., poz. 1348). W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych,                   
w granicach opracowania nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt, roślin                        
i grzybów objętych ochroną. W sąsiedztwie analizowanego terenu stwierdzono 
natomiast następujące gatunki chronionych zwierząt: ślimak winniczek Helix pomatia, 
żaba wodna Pelophylax esculentus, żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae, karczownik 
Arvicola amphibius, kret Talpa europaea. 

 

2.8. Zasoby kulturowe i ich ochrona prawna 

W granicach analizowanego terenu ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 
obszary ani obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.                           
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). 
Omawiany teren nie przylega też do terenów objętych ochroną konserwatorską. 

 

2.9. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego opracowaniem 

z szerszym otoczeniem 

Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem 
obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym 
i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą 
powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi 
przyrodniczych w obrębie tego systemu. Sieć składa się z 78 obszarów węzłowych – 46 
międzynarodowych i 32 krajowych, stanowiących 31% powierzchni kraju oraz 110 
korytarzy ekologicznych – 38 międzynarodowych i 72 krajowych, stanowiących 15% 
powierzchni kraju. Łączna powierzchnia objęta siecią ECONET-PL stanowi 46% 
terytorium Polski.  

Korytarze ekologiczne umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy 
obszarami węzłowymi, ukierunkowują przepływ materii i informacji biologicznej 
(ekologicznej) w krajobrazie. Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obrębie 
międzynarodowego obszaru węzłowego Lasów Janowskich (34M). Należy jednak 
zaznaczyć, iż koncepcja sieci ekologicznej ECONET-POLSKA nie ma odzwierciedlania                  
w prawodawstwie krajowym. 

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pysznica, naturalny system powiązań ekologicznych, tzw. sieć 
ekologiczną, tworzą: 

� rozległe ekosystemy leśne; 
� ekosystemy dolin rzecznych Sanu, Bukowej oraz dolin ich dopływów; 
� ekosystemy łąkowe – obszary użytków zielonych, stanowiących bazę równowagi 

ekologicznej dla sąsiadujących łatwo wysuszających się obszarów; 
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� ekosystemy wód płynących, starorzeczy, kompleksów stawów, śródleśnych 
oczek wodnych. 

Analizowany teren opracowania położny jest w odległości około 0,7 km od zwartego 
kompleksu Lasów Janowskich. Ponadto usytuowany jest poza ekosystemami dolin 
rzecznych. W granicach przedmiotowego terenu brak jest ekosystemów łąkowych, 
starorzeczy, kompleksów stawów, śródleśnych oczek. Wschodnią granicę opracowania 
wyznacza rów melioracyjny. Z obserwacji wynika, że rów ten tylko okresowo 
odprowadza wody, porasta go szuwar trzcinowy. Dlatego też przypuszcza się, że nie 
pełni on szczególnie ważnej roli w systemie powiązań ekologicznych Gminy Pysznica. 

 

3. Jakość środowiska oraz jego zagrożenia wraz z identyfikacją źródeł 

zagrożeń 

3.1. Powierzchnia ziemi 

Według danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska w 2014 r. (WIOŚ Rzeszów) 
na analizowanym terenie nie stwierdzono przekroczeń standardów jakości gleb i ziemi. 
Monitoring chemizmu gleb ornych stanowi jeden z elementów krajowej sieci 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie powiatu stalowowolskiego około 
40% przebadanych gleb w latach 2008-2011 ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, gdzie 
wapnowanie jest konieczne i potrzebne. Ponadto badania wykonane w 2011 r. 
wykazały, że 90% gleb użytkowanych rolniczo powiatu stalowowolskiego mają bardzo 
niski i niski poziom zawartości fosforu oraz potasu. Odnotowano natomiast wysoką 
zawartość magnezu. Próbki gleb pobrane na terenie Gminy Pysznica nie wykazały 
zanieczyszczenia takimi metalami ciężkimi jak: kadm, ołów, nikiel, cynk, miedź, chrom                    
i rtęć. 

W granicach terenu opracowania znajduje się zabudowa produkcyjna zakładu SOLO. 
Pozostała część terenu w granicach opracowania pozostaje niezagospodarowana.                      
W związku z obecnym zagospodarowaniem, zagrożenie dla jakości gleby i ziemi, może 
stanowić niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi                                       
i przemysłowymi. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych, bez 
odpowiednich zabezpieczeń, może prowadzić do przenikania do gleby szkodliwych 
substancji, w tym również metali ciężkich. Na terenie objętym opracowaniem oraz                      
w bliskim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania nielegalnych składowisk 
odpadów ani innych śladów świadczących o skażeniu gleby i ziemi.  

 

3.2. Powietrze atmosferyczne 

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu ,,Roczna ocena jakości powietrza   

w województwie podkarpackim Raport za rok 2015” (WIOŚ Rzeszów) badania jakości 
powietrza prowadzone były w ramach sieci monitoringowej, składającej się z 13 
punktów pomiarowych. W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2015 
zanieczyszczeń województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę 
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stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka. 
W ramach oceny dokonano klasyfikacji do następujących klas: 

� Klasa A – stężenie zanieczyszczenia nieprzekraczające poziomu dopuszczalnego, 
� Klasa C – stężenie zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego, 
� Klasa D1 – stężenie zanieczyszczenia nieprzekraczające poziomu celu 

długoterminowego, 
� Klasa D2 – stężenie zanieczyszczenia powyżej poziomu celu długoterminowego. 
Teren przeznaczony do zmiany zagospodarowania usytuowany jest w strefie 

podkarpackiej. 
Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa 

podkarpackiego w roku 2015, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, 
benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu                 
i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa stężenia 
nieprzekraczające obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych zarówno 
ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie 
strefy podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla 
obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu 
długoterminowego.  

Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2015 r. oraz wyniki 
modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń w regionie wykazują nadal 
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza w województwie podkarpackim pyłem 
zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. W końcowej klasyfikacji 
strefa podkarpacka została zaliczona do klasy C. W zakresie normy rocznej pyłu PM10 
wyznaczono 8 obszarów przekroczeń obejmujących swoim zasięgiem 4 km2  (0,02 % 
województwa podkarpackiego).  W zakresie dobowego stężenia dopuszczalnego strefa 
podkarpacka zaliczona została do klasy C. W zakresie dopuszczalnego stężenia 
dobowego pyłu PM10 wyznaczono 44 obszary przekroczeń obejmujących swoim 
zasięgiem 222,1 km2 (1,2 % województwa podkarpackiego). Analizowany teren 
położony jest poza wyznaczonymi obszarami przekroczeń. 

Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2015 r. oraz wyniki 
modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń w regionie wykazują ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza w województwie podkarpackim pyłem zawieszonym PM2.5  
mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefa podkarpacka została zaliczona do 
klasy C - przekroczony został dopuszczalny poziom stężenia średniorocznego pyłu 
PM2.5. Wyznaczono 11 obszarów przekroczeń w zakresie dopuszczalnego stężenia  
średniorocznego pyłu PM2.5 obejmujące swoim zasięgiem 22,5 km2 (0,1 % 
województwa podkarpackiego). W zakresie poziomu dopuszczalnego określonego dla 
tzw. fazy II, równego 20 μg/m3, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. strefa 
podkarpacka zaliczona została do klasy C. Sumaryczny obszar przekroczeń dla tego 
poziomu odniesienia w województwie podkarpackim wynosi 82,5 km2  i stanowi 0,5 % 
regionu. Analizowany teren położony jest poza wyznaczonymi obszarami przekroczeń. 

Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały 
dotrzymane na obszarze całego województwa.  
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Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły 
wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych. Strefa podkarpacka zaliczona 
została do klasy C. Wyniki modelowania i wyniki pomiarów w punktach pozwoliły na 
wyznaczenie obszarów przekroczeń w zakresie benzo(a)pirenu. Łącznie                                      
w województwie podkarpackim wyznaczono 65 obszarów przekroczeń poziomu 
docelowego B(a)P obejmujących swoim zasięgiem 1687,1 km2 (9,4 % województwa 
podkarpackiego). Analizowany teren położony jest poza wyznaczonymi obszarami 
przekroczeń. 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu, dla których w ocenie 
stwierdzono przekroczenia obowiązujących poziomów odniesienia, na poziom stężeń 
wpływa głównie emisja powierzchniowa i napływowa. Wyznaczone obszary 
przekroczeń w zakresie pyłu PM10, PM2.5 i B(a)P są porównywalne do obszarów 
wyznaczonych dla roku 2014. Stwierdzono natomiast wzrost liczby dni                                       
z przekroczeniem normy dobowej pyłu PM10 oraz wyższe stężenia średnioroczne 
benzo(a)pirenu w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2015 był ciepły co sprzyjało 
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze. Był także 
sprzyjający pod względem warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.  Wzrost 
liczby przekroczeń dobowych pyłu PM10 występujących w okresie grzewczym oraz 
wysokich stężeń benzo(a)pirenu może świadczyć o gorszej jakości paliw stosowanych 
do ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym. Ponadto zmniejszona ilość opadów                  
w okresie grzewczym miała wpływ na utrzymywanie się wyższych stężeń 
zanieczyszczeń pyłowych i B(a)P w powietrzu.   

Na stan powietrza może mieć tu też wpływ działalność zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych w Stalowej Woli. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w granicach terenu opracowania, 
stanowi system ogrzewania istniejącej zabudowy oraz prowadzone procesy 
produkcyjne.  

Innym zagrożeniem dla jakości powietrza jest ruch komunikacyjny. W wyniku 
spalania paliw w silnikach pojazdów dochodzi do emisji m.in. tlenku węgla, 
węglowodorów, tlenków azotu, ołowiu, sadzy, dwutlenku siarki. Tego rodzaju źródła 
zanieczyszczeń mają jednak mniejsze znaczenie dla analizowanego terenu, gdyż 
położony on jest w znacznej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych,                            
tj. autostrady, dróg krajowych i wojewódzkich.   

 

3.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu 
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych)                      
i stanu chemicznego. Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód 
powierzchniowych wyznaczają elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie               
w wodach różnych zespołów organizmów, wspomagane przez elementy 
hydromorfologiczne i elementy fizykochemiczne. Stan chemiczny określany jest na 
podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują występowanie w wodach 
substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, wymienionych                             
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w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). Stan wód jest dobry, jeśli są 
spełnione warunki: stan ekologiczny części wód jest co najmniej dobry (lub potencjał 
ekologiczny jest dobry i powyżej dobrego) i stan chemiczny jest dobry. Jeśli jeden lub 
obydwa warunki nie są spełnione, wówczas stan wód określa się jako zły.  

Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie JCWP Łukawica 
PLRW20001722969 (naturalna część wód). Stan JCWP według informacji zawartych                    
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” oceniono jako dobry. 
Również stan JCWP według informacji zawartych w projekcie ,,Aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” oceniono jako dobry, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi monitoring 

jednolitych części wód powierzchniowych (4 rodzaje: diagnostyczny, operacyjny, 
badawczy i monitoring obszarów chronionych). Wyniki stanu JCWP za 2015 r. 
zestawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 2. Ocena stanu JCWP Łukawica PLRW20001722969 
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(źródło: http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-
rzekach/ocena-stanu-wod-powierzchniowych-w-2014-r/) 

 
Badania JCWP Łukawica PLRW20001722969 (naturalna część wód) wykazały 

umiarokowany stan ekologiczny, o czym zadecydowała III klasa elementów 
biologicznych, I klasa elementów hydromorfologicznych i II klasa elementów 
fizykochemicznych. Badania przeprowadzone w ramach monitoringu obszarów 
chronionych wykazały, że JCWP nie spełnia wymagań dodatkowych dla obszarów 
chronionych. Stan chemiczny JCWP został oceniony jako dobry.  Na podstawie 
uzyskanych wyników dokonano ostatecznej kwalifikacji stanu wód JCWP Łukawica. Ze 
względu na stan ekologiczny poniżej dobrego stwierdzono, że stan przedmiotowej JCWP 
jest zły. 

Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach 
monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego 
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Monitoringu Środowiska. Dobry stan wód oznacza stan osiągnięty przez jednolite części 
wód podziemnych, jeżeli zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako 
„dobry”. 

Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obrębie JCWPd Nr 127 (według 
podziału na 172 jednostki w obrębie JCWP Nr 119). Zgodnie z informacjami zawartymi 
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” stan ilościowy                             
i chemiczny tej części wód podziemnych oceniono jako dobry. Również stan JCWPd                   
Nr 119 według informacji zawartych w projekcie ,,Aktualizacji Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” oceniono jako dobry. 
Badania monitoringowe prowadzone w ramach sieci monitoringu diagnostycznego 

wód podziemnych prowadzone były w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych 
w obrębie JCWPd Nr 127 na terenie powiatu stalowowolskiego, tj. w miejscowościach 
Pysznica i Zaklików. W wymienionych punktach w 2012 r. stwierdzono występowanie 
wód IV klasy. W latach 2013-2015 badania JCWPd Nr 127 nie były prowadzone. 

Na jakość wód podziemnych i powierzchniowych ma wpływ przede wszystkim 
działalność człowieka. Ze względu na obecny sposób użytkowania analizowanego terenu 
głównym zagrożeniem mogą być ścieki oraz odpady.  

Źródłem zaopatrzenia w wodę ludności Gminy Pysznica jest ujęcie wody 
zlokalizowane w miejscowości Pysznica, w dzielnicy Podborek. Ujęcie o łącznej 
wydajności 120 m3/h składa się z trzech studni. Analizowany teren położony jest poza 
granicami stref ochrony sanitarnej tego ujęcia wody. Teren wyposażony jest w zbiorczą 
sieć wodociągową. 

Ścieki komunalne z terenu Gminy Pysznica oczyszczane są w oczyszczalni ścieków                  
o przepustowości 931 m3/dobę, zlokalizowanej na w miejscowości  Jastkowice. Według 
danych GUS w 2012 r. oczyszczalnia obsługiwała 3976 mieszkańców. W chwili obecnej                
analizowany teren nie ma połączenia z zbiorową siecią kanalizacyjną. Wytworzone 
ścieki gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku.  

 

3.4. Klimat akustyczny 

Na klimat akustyczny na analizowanym terenie ma wpływ przede wszystkim ruch 
komunikacyjny, związany z drogami gminnymi i wewnętrznymi oraz hałas emitowany 
przez obiekty produkcyjne. W granicach opracowania znajduje się obecnie zakład 
produkcyjny SOLO a w sąsiedztwie usytuowana jest Cegielnia Polowa S.C. Wymienione 
obiekty produkcyjne mogą stanowić źródło emisji hałasu. Za hałas uznaje się dźwięki                             
o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do 
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem to: 

� LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 
w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 
do godz. 18.00), pory wieczoru (od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy 
(od godz. 22.00 do godz. 6.00), 

� LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 
w ciągu wszystkich pór nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00). 
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Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia warunków kontroli korzystania 
ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

� LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00                   
do godz. 22.00). 

� LAeq N - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (od godz. 22.00 
do godz. 6.00). 

Standardy emisyjne określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 
112).  

Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania analizowanego terenu należy 
stwierdzić, iż występujące tu tereny nie należą do chronionych pod względem 
akustycznym. Zabudowa podlegająca ochronie, tj. mieszkaniowo-usługowa usytuowana 
jest w odległości około 80 m a mieszkaniowa jednorodzinna w odległości około 160 od 
granic  analizowanego terenu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na 
terenie: 

1) zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszczalny poziom hałasu powodowany 
przez: 

� drogi - dla pory dnia wynosi 65 dB,  dla pory nocy wynosi 56 dB, 
� pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu – dla pory dnia wynosi                

55 dB,  dla pory nocy wynosi 45 dB, 
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu 

powodowany przez: 
� drogi - dla pory dnia wynosi 61 dB,  dla pory nocy wynosi 56 dB, 
� pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu – dla pory dnia wynosi                

50 dB,  dla pory nocy wynosi 40 dB. 
Dotychczas, w granicach analizowanego terenu, nie odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku. 
 

3.5. Pole elektromagnetyczne 

W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził 
pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w 45 punktach pomiarowych 
zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach 
województwa: 

1) w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej do 
50 tys. (15 punktów pomiarowych), 

2) w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych), 
3) na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych). 
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.                            
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 
Zgodnie z rozporządzeniem, w miejscach dostępnych dla ludności, wartość 
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dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla 
częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m]. Średnie poziomy pól 
elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie 
wyniosły: 

1) w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 
50 tys. (0,231 [V/m]), 

2) w pozostałych miastach (0,218 [V/m]), 
3) na terenach wiejskich (0,2 [V/m]). 
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby 

obliczenia średnich poziomów pól elektromagnetycznych w danej kategorii obszarów,         
w przypadku wartości mniejszych od wartości progu czułości sondy pomiarowej                
(<0,4 [V/m]), jako wynik przyjęto połowę wartości progu czułości sondy, to jest wartość 
0,2 [V/m]. 

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących 
miejscowościach: 

1) Jarosław, osiedle Jagiellonów, ul. Jagiellonów (0,47 [V/m] +/- 0,26 [V/m]), 
2) Przemyśl, osiedle Zniesienie, ul. Pasteura (0,45 [V/m] +/- 0,25 [V/m]), 
3) Rzeszów, osiedle Paderewskiego, ul. Paderewskiego (0,42 [V/m] +/- 0,23 [V/m]). 
Na pozostałych obszarach w województwie objętych monitoringiem w 2015 roku, 

poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od dolnego 
progu czułości sondy pomiarowej.  

W granicach terenu objętego opracowaniem głównym źródłem emisji pola 
elektromagnetycznego są linie elektroenergetyczne, w tym linia 220 kV, której 
lokalizację oznaczona na mapie stanowiącej załącznik kartograficzny nr 4.1. 

 

4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska 

4.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolności 

do regeneracji 

Skutki zmian środowiska powodowane przez czynniki antropogeniczne,                                    
w przypadku znacznego ich natężenia określane są jako degradacja. Ocena odporności 
środowiska na antropopresję należy do stosunkowo złożonych procedur, ze względu na 
dużą ilość zmiennych, które należy w niej uwzględnić. Z problemem odporności 
środowiska wiąże się ocena jego zdolności do regeneracji. Generalnie można stwierdzić, 
że im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są także jego możliwości 
regeneracyjne, chociaż istnieją wyjątki od tej zasady. Ocenę odporności środowiska na 
degradację przeprowadzono w oparciu o aktualny stan zagospodarowania                                      
i użytkowania analizowanego terenu oraz możliwe skutki oddziaływań 
antropogenicznych. Wyodrębniono następujące elementy środowiska przyrodniczego 
poddane ocenie: gleba, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze, fauna i flora. 

W związku z tym, że na terenie powiatu stalowowolskiego występują głównie gleby 
kwaśne i bardzo kwaśne oceniono, że gleba na analizowanym terenie wykazuje średnią 
odporność na degradację. Związane jest to głównie ze zjawiskiem kumulowania się 
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zanieczyszczeń w glebie. W kwaśnym środowisku metale ciężkie występujące w glebie 
są łatwiej przyswajane przez roślinny i w ten sposób trafiają do łańcucha pokarmowego. 

Do degradacji wód płynących dochodzi w wyniku odprowadzania do nich 
zanieczyszczeń w ilościach przekraczających zdolności samooczyszczania się rzek. 
Wody powierzchniowe dzięki intensywnym procesom biochemicznym wykazują 
stosunkowo dużą zdolność do regeneracji, choć zależy ona głównie od ładunku 
zanieczyszczeń i okresu ekspozycji. W granicach analizowanego terenu znajduje się rów 
melioracyjny, który jak wynika z obserwacji, tylko okresowo odprowadza wody.  

Oceniono, że wody podziemne wykazują małą odporność na degradację. Związane 
jest to głównie z płytkim zaleganiem wód gruntowych na analizowanym terenie. Poza 
tym tereny położone w obrębie GZWP Nr 425 nie posiadają warstwy izolacyjnej, 
chroniącej przed przemieszczaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

Za stan jakości powietrza na omawianym terenie odpowiada głównie emisja 
powodowana przez zakłady produkcyjne zlokalizowane w obrębie Huty Stalowa Wola 
oraz Elektrowni Stalowa Wola, a także ruch komunikacyjny. Emisja z obiektów 
produkcyjnych znajdujących się w granicach opracowania ma mniejsze znaczenie. 
Należy jednak zaznaczyć, iż proces samooczyszczania powietrza wspomagany jest przez 
roślinność, głównie drzewa. Biorąc pod uwagę usytuowanie analizowanego terenu                      
w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego Lasy Janowskie oceniono, że powietrze 
wykazuje stosunkowo niską odporność na degradację ale jednocześnie wysoką zdolność 
regeneracji.  

Analizowany teren położony jest głównie wśród terenów rolniczych oraz 
mieszkaniowej. W związku z tym roślinność i zwierzęta praktycznie stale podlegają 
antropopresji. W wyniku zmian w środowisku naturalnym, na skutek prowadzonej 
działalności doszło do zniszczenia większości występujących tu zbiorowisk roślinnych 
oraz zmiany składu gatunkowego zwierząt. Zwiększenie antropopresji poprzez zmianę 
zagospodarowania spowoduje jeszcze większe zmiany w składzie gatunkowym roślin                    
i zwierząt. Odporność na degradację fauny i flory oceniono jako niską. 

 

4.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, 

w tym różnorodności biologicznej 

Dokonując oceny stanu ochrony i użytkowania wzięto pod uwagę następujące zasoby 
przyrodnicze: ziemia i gleba, surowce naturalne, wody podziemne i powierzchniowe, 
fauna i flora. 

Na terenie Gminy Pysznica ochrona ziemi i gleby polega głównie na ograniczeniu 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a także na 
ograniczaniu zabudowy na terenach występowania gleb I-III klasy. W granicach 
analizowanego terenu, występują użytki rolne klasy IIIb i VI. Zgodnie w wymogami 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 r.,                 
poz. 909 z późn. zm.) przeznaczenie użytków rolnych I-III klasy na cele nierolnicze 
wymaga uzyskania odpowiedniej zgody. 
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W granicach analizowanego terenu nie występują udokumentowane złoża surowców 
naturalnych. W związku z czym nie zachodzi potrzeba podejmowania działań mających 
na celu ochronę tego rodzaju zasobów. 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych realizowana jest przez Gminę 
Pysznica głównie poprzez objęcie terenu Gminy systemem sieci wodociągowej oraz 
przez systematyczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

Analizowany teren usytuowany jest w sąsiedztwie granic obszaru Natura 2000 
Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Przedmiotem ochrony wymienionego obszaru 
chronionego są: 

Zwierzęta: 

Owady Insecta  
trzepla zielona Ophiogomphus cecilia  
modraszek telejus Maculinea teleius  
czerwończyk nieparek Lycaena dispar  
modraszek nutosius Maculinea nausithous  

Ryby Pisces 
kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus  
boleń Aspius aspius   
różanka Rhodeus sericeus amarus 

Płazy Amphibia  

kumak nizinny Bombina bombina 

Ssaki Mammalia 
bóbr europejski Castor fiber  
wydra Lutra lutra 
 
Siedliska przyrodnicze:  
� wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi  
� brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea  
� starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami                                

z Nympheion, Potamion  

� zalewane muliste brzegi rzek  
� ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)  
� murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)  
� zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
� ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium)  
� łąki selernicowe (Cnidion dubii)  
� niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  
� torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea)  



Ekofizjografia podstawowa 

 

  
Strona 26 

� grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

� łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion)  

� łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)  
Podstawowym celem ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina 

Dolnego Sanu, jest uzyskanie/utrzymanie właściwego stanu wyżej wymienionych 
przedmiotów ochrony. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r., 
poz. 1651 z późn. zm.): 

� właściwy stan ochrony gatunku - to suma oddziaływań na gatunek, mogąca                    
w dającej się przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność 
jego populacji na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
naturalnego zasięgu tego gatunku, przy której dane o dynamice liczebności 
populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem 
właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie 
ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio 
duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje                                          
i prawdopodobnie nadal będzie istniało; 

� właściwy stan ochrony siedliska – to suma oddziaływań na siedlisko 
przyrodnicze i jego typowe gatunki, mogąca w dającej się przewidzieć przyszłości 
wpływać na naturalne rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub przeżycie jego 
typowych gatunków na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej 
lub naturalnego zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska 
przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie 
zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do 
długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą 
istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie 
ochrony. 

W trakcie przeprowadzonej wizji terenowej w granicach opracowania nie 
stwierdzono występowania ww. siedlisk przyrodniczych ani gatunków będących 
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020. 

 

4.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz 

możliwości ich kształtowania 

Krajobraz to zespół różnych ekosystemów wzajemnie oddziałujących na siebie, 
tworzących wyodrębnioną całość strukturalną i funkcjonalną oraz zajmujących 
określoną powierzchnię. Krajobraz stanowi układ ekologiczny, w którym klimat, gleba, 
powietrze i woda umożliwiają życie ściśle określonych zespołów roślin i zwierząt. 
Ze względu na stopień rozwoju gospodarki wyróżnia się następujące typy krajobrazu: 

� pierwotny (bez udziału działalności człowieka),  
� naturalny (częściowy wpływ działalności człowieka),  
� antropogeniczny (objęty gospodarką człowieka), 
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� zdewastowany (zniszczony przez człowieka, którego działalność 
spowodowała zachwianie równowagi biologicznej). 

Teren objęty opracowaniem położony jest w obszarze gdzie dominuje typowy 
antropogeniczny krajobraz, przekształcony przez człowieka głównie w wyniku 
działalności rolniczej. Na krajobraz niewątpliwe mają tu wpływ istniejące linie 
elektroenergetyczne, wyrobiska poeksploatacyjne. Tereny o wysokich walorach 
krajobrazowych, położone są na wschód od granic opracowania, w granicach Parku 
Krajobrazowego Lasy Janowskie. Przedmiotowy teren położony jest w otulinie Parku 
Krajobrazowego Lasy Janowskie. Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/994/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 1948 z dnia                      
10 lipca 2014 r.), na terenie województwa podkarpackiego Park zajmuje powierzchnię 
9437 ha a otulina 37312 ha. Otulina jest to strefa ochronna graniczącą z formą ochrony 
przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu 
zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności 
człowieka. 

Zgodnie z złożeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego część terenu opracowania położona jest w granicach projektowanego 
Zaklikowsko-Ulanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do dnia opracowania 
ekofizjografii nie podjęto uchwały w sprawie ustanowienia tej formy ochrony. 

 

4.4. Ocena zgodności użytkowania i zagospodarowania obszaru               

z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 

Dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego opracowaniem wykazuje 
zgodność z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi.  

Zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Województwa Podkarpackiego 
przyjętego uchwałą Nr XL VIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia                        
30 sierpnia 2002 r. teren opracowania położony jest w strefie nasilenia 
wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Ponadto Plan proponuje objęcie analizowanego terenu 
ochroną w formie Zaklikowsko-Ulanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Część 
terenu opracowania Plan przeznaczona jest pod przebieg linii elektroenergetycznej. 

Dla omawianego terenu obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, przyjęte uchwałą                                          
Nr XXXI/275/2002 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 sierpnia 2002 roku. Zgodnie                           
z założeniami Studium większa część analizowanego terenu przeznaczona jest na rozwój 
produkcji rolnej – zdrowej żywności. Część opracowania przeznaczona jest pod przebieg 
linii elektroenergetycznej wraz z jej strefą ochronną. 
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4.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących 

w środowisku 

Obecnie zmiany zachodzące w środowisku wynikają głównie z działalności 
człowieka. Na analizowanym terenie naturalnie występująca fauna i flora uległy 
przekształceniu w wyniku realizacji zabudowy produkcyjnej. Do zmiany stosunków 
wodnych przyczyniła się przeprowadzona melioracja. Obecnie zmiany zachodzące na 
terenie Gminy Pysznica wynikają z dalszego rozwoju gospodarczego regionu. 
Zajmowane są nowe tereny głównie pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-
produkcyjną. Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym nie mają charakteru 
gwałtownych przemian. Jednocześnie wraz z działaniami na rzecz rozwoju 
gospodarczego podejmowane są działania mające na celu poprawę stanu środowiska 
przyrodniczego, takie jak budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wdrożenie 
sprawnego systemu gospodarowania odpadami, ograniczanie niskiej emisji, 
propagowanie stosowania odnawialnych źródeł energii.  

 

4.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości 

ich ograniczenia 

Przeprowadzona analiza stanu środowiska wykazuje, że stan większości 
komponentów środowiska na obszarze objętym opracowaniem jest dobry.  

Badania monitoringowe gleb w województwie podkarpackim nie stwierdziły 
ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń. W granicach analizowanego terenu 
głównym zagrożeniem dla jakości gleb i ziemi może być niewłaściwie prowadzona 
gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami. 

Stan wód powierzchniowych oraz podziemnych, zgodnie z wynikami badań WIOŚ,                
w rejonie przedmiotowego terenu został oceniony jako zły. Głównym zagrożeniem dla 
stanu wód podziemnych i powierzchniowych jest niewłaściwie prowadzona gospodarka 
wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami oraz gospodarka rolna.  

Zagrożenie dla jakości powietrza na analizowanym terenie stanowią takie źródła 
emisji zanieczyszczeń do powietrza jak: ruch komunikacyjny, lokalne źródła ciepła, 
procesy produkcyjne. Ruch komunikacyjny stanowi jednocześnie największe zagrożenie 
dla klimatu akustycznego. 

Najskuteczniejszym sposobem ograniczania zagrożeń jest zastosowanie 
odpowiednich działań i rozwiązań chroniących środowisko już na etapie planowania 
poszczególnych przedsięwzięć. Eliminowanie zagrożeń możliwe jest również przez 
odpowiednio prowadzoną politykę przestrzenną, wprowadzanie rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych korzystnych dla środowiska przyrodniczego, np. 
podłączanie obiektów do zbiorczego sytemu kanalizacji sanitarnej, zastępowanie paliw 
kopalnych przez odnawialne źródła energii, wyłączenie terenów z zainwestowania. 
Ograniczenie zagrożeń jest również możliwe przez podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. 
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5. Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku 

Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku, polega na 
określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, 
które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie obszaru 
objętego opracowaniem. 

Analizowany teren usytuowany jest wśród terenów wykorzystywanych rolniczo.                  
W sąsiedztwie terenu znajduje się obiekt produkcyjny (Cegielnia), wykorzystujący 
eksplodowane surowce naturalne. Natomiast w granicach analizowanego terenu 
znajduje się zabudowa produkcyjna. Zagrożenia dla środowiska wynikające z obecności 
zabudowy mogą wystąpić jedynie w przypadku niewłaściwego postępowania ze 
ściekami komunalnymi, odpadami komunalnymi, stosowania do ogrzewania oraz                     
w procesach produkcyjnych zanieczyszczonych paliw. 

Prognozowane zmiany w środowisku przyrodniczym mające miejsce w związku                   
z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem nie będą miały charakteru 
gwałtownych przekształceń.  

Przewiduje się, że dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie przedmiotowego 
terenu nie pozostanie na obecnym poziomie funkcjonowania. Związane jest to głównie                   
z zapotrzebowaniem na tereny przeznaczone pod rozbudowę istniejącego zakładu 
produkcyjnego. Nowe zagospodarowanie może doprowadzić do: 

� wzrostu ilości wytwarzanych ścieków, 
� wzrostu zapotrzebowania na wodę, 
� wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
� wzrostu emisji odpadów, 
� pogorszenia klimatu akustycznego, 
� zajęcie powierzchni terenu.  

Prognozowane zmiany w środowisku przyrodniczym mające miejsce w związku                        
z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem jak i przewidywanym                          
w przyszłości nie będą miały charakteru gwałtownych przekształceń.  

 

6. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej i ocena przydatności środowiska 

Analizowany teren wykazuje predyspozycje dla rozwoju różnych funkcji 
użytkowych. Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej powinno uwzględniać 
następujące uwarunkowania przyrodnicze: 

� równinne ukształtowanie terenu, 
� występowanie chronionych kompleksów gleb, 
� brak udokumentowanych złóż kopalin, 
� lokalizację w obrębie JCWP Łukawica o złym stanie wód (według badań WIOŚ), 
� lokalizację w granicach terenu rowu melioracyjnego, 
� usytuowanie poza terenami szczególnego zagrożenia powodzią, 
� usytuowanie na terenie zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi                            

w przypadku całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych, 
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� usytuowanie na terenie o płytkim zaleganiu wód gruntowych, 
� lokalizację w obrębie JCWPd Nr 127 o złym stanie wód (według badań WIOŚ), 
� usytuowanie w granicach GZWP Nr 425, 
� łagodne warunki klimatyczne, 
� usytuowanie w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu 

PLH180020, 
� usytuowanie w granicach projektowanego Zaklikowsko-Ulanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, 
� usytuowanie w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, 
� brak obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
� lokalizację w strefie podkarpackiej wyodrębnionej ze względu na 

zanieczyszczenie powietrza, 
� lokalizacje na terenie narażonym na oddziaływanie pola elektromagnetycznego. 
Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego podyktowane jest przede wszystkim koniecznością 
umożliwienia realizacji zabudowy usługowo-produkcyjnej.  

Na podstawie istniejącego sposobu zagospodarowania oraz danych dotyczących 
stanu poszczególnych komponentów środowiska dokonano oceny przydatności 
analizowanego terenów do zabudowy. Tereny o najkorzystniejszych, średnio 
korzystnych i niekorzystnych warunkach do zabudowy przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik nr 4.2 do ekofizjografii. Większość terenu posiada korzystne 
warunki do zabudowy. Za niekorzystne do zabudowy uznano tereny położne w strefie 
ochronnej (pasie technologicznym) linii 220 kV.  

Za ograniczenie w realizacji zabudowy należy uznać obecność w granicach 
opracowania rowu melioracyjnego. Projektowane zagospodarowanie nie może 
doprowadzić do zmian stosunków wodnych oraz nie może powodować zmian w jakości 
wody, w tym w utrzymaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi 
biologicznej. Należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rowu melioracyjnego oraz              
w razie konieczność umożliwić jego remont lub konserwację. Ze względu na stan JCWP                     
i niską odporność wód na degradację, projekt zagospodarowania terenu powinien                       
w sposób szczególny uwzględniać cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP Łukawica. 
Celem środowiskowym dla wymienionej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. Zgodnie z wymogami art. 97 ustawy                
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ochrona wód polega na 
zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie 
zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez: 

� utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym                      
w przepisach, 

� doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, 
gdy nie jest on osiągnięty. 

Analizowany teren położny jest w granicach Głównego Zbiornika wód Podziemnych 
Nr 425. Wody podziemne podlegają ochronie przez wykluczenie możliwość realizacji 
przedsięwzięć mogących doprowadzać do zanieczyszczenia wód lub mogących wpłynąć 
na utrzymanie równowagi zasobów tych wód. Projekt zagospodarowania terenu 
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powinien w sposób szczególny uwzględniać cele środowiskowe wyznaczone dla JCWPd 
Nr 119 (Nr 127). Celem środowiskowym dla wymienionej JCWPd jest utrzymanie 
dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Zgodnie z art. 98 ustawy               
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wody podziemne i obszary ich 
zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności na: 

� zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie 
oddziaływania na obszary ich zasilania, 

� utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. 
Choć analizowany teren położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia 

powodzią to projektując nowe zagospodarowanie należy uwzględnić możliwość zalania 
terenu w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego. 

W granicach analizowanego terenu występują użytki rolne, które podlegają ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
2015 r., poz. 909 z późn. zm.). Przeznaczenie tych użytków na cele nierolnicze wymagać 
będzie odpowiedniej zgody. Należy również pamiętać o konieczności dostosowania 
rodzaju zabudowy do istniejących warunków gruntowo-wodnych, głównie ze względu 
na możliwość występowania gleb organicznych. 

W granicach przedmiotowego terenu nie stwierdzono obecności obszarów cennych 
pod względem przyrodniczym, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje 
przyrodnicze. Występujący tu krajobraz należy zaliczyć do krajobrazu 
antropogenicznego, przekształcanego przez człowieka. Zmiana zagospodarowania 
analizowanego terenu będzie wpisywać się w obecne tendencje zagospodarowywania 
tej części Gminy Pysznica. Jednakże należy uwzględnić położenie analizowanego terenu 
w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie czyli w strefie ochronnej wyznaczonej 
w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności 
człowieka.  Ze względu na bliskie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu 
PLH180020  należy wziąć pod uwagę fakt, iż nowe zagospodarowanie nie może wpłynąć 
negatywnie na przedmioty ochrony oraz integralność i spójności sieci Natura 2000.   

W granicach opracowania znajdują się linie elektroenergetyczne, w tym linia 220 kV, 
która jest głównym źródłem pola elektromagnetycznego. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192,  poz. 1883 z późn. zm.) dopuszczalny w środowisku poziom 
pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać                              
w miejscach dostępnych dla ludzi wartości granicznej: natężenia pola elektrycznego E – 
10 kV/m, natężenia pola magnetycznego H – 60 A/m. Zgodnie z dostępną literaturą 
zasięg oddziaływania pola elektromagnetycznego emitowanego przez linie 
napowietrzne nie wykracza poza granice pasów technologicznych, wyznaczonych 
zgodnie z obowiązującymi normami. Projektując nowe zagospodarowanie nalży 
uwzględnić możliwość narażenia ludzi na pole elektromagnetyczne występujące             
w strefie ochronnej linii 220 kV.  
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7. Uwarunkowania ekofizjograficzne 

Ochrona środowiska polega na podejmowaniu ale także na zaniechaniu działań, 
dzięki czemu możliwe jest zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Na 
szczeblu gminnym ochrona środowiska przede wszystkim polega na wprowadzaniu                 
w Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także                   
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zapisów wprowadzających 
ograniczenia, nakazy i zakazy. Dzięki temu możliwe jest zaniechanie działań mogących 
doprowadzić do degradacji środowiska. Treść tych zapisów zależna jest od istniejących 
uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych, a także od ograniczeń prawnych. 

Przy sporządzeniu projektów dokumentów planistycznych należy uwzględnić 
następujące wskazania planistyczne: 
1. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

1) nowe zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów 
środowiskowych wyznaczonych dla JCWP Łukawica, tj. utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód, 

2) nowe zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów 
środowiskowych wyznaczonych dla JCWPd Nr 119 (Nr 127), tj. utrzymanie 
dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód, 

3) projektowane zagospodarowanie nie może wpłynąć na funkcjonowanie rowu 
melioracyjnego a także powinno uwzględniać umożliwienie jego remontu lub 
konserwacji, 

4) zaopatrzenie w wodę należy realizować z istniejącej sieci wodociągowej, 
5) należy wskazać zasady gospodarowania ściekami, 
6) należy przestrzegać zakazu odprowadzania ścieków komunalnych                                       

i przemysłowych do wód lub do ziemi bez oczyszczania, 
7) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych terenów narażanych na 

zanieczyszczenia przed odprowadzeniem do wody lub ziemi należy podczyszczać 
do wymaganego poziomu,  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

8) rodzaj zabudowy należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych,  
9) nowe zagospodarowanie nie może powodować zmian stanu wody, powodujących 

szkody na gruntach sąsiednich. 
2. W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi: 

1) projektowane zagospodarowanie nie może powodować przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości gleby i ziemi, 

2) rodzaj zabudowy należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych,  
3) tereny podlegające zagospodarowaniu należy objąć systemem gospodarki 

odpadami, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości                  

i porządku na terenie Gminy Pysznica. 
3. W zakresie ochrony powietrza:  

1) projektowane zagospodarowanie nie może powodować przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

2) należy stosować dostępne rozwiązania technologiczne umożliwiające 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
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3) tradycyjne systemy grzewcze należy zastępować przyjaznymi dla środowiska                  
o niskiej emisji zanieczyszczeń, należy promować korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii. 

4. W zakresie ochrony klimatu akustycznego: 
1) nowe zagospodarowanie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów emisji hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym, 
2) należy stosować dostępne rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające 

ograniczenie emisji hałasu (np. zieleń izolacyjną).  
5. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi: 

1) nowe zagospodarowanie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych, 

2) projektując nowe zagospodarowanie należy uwzględnić obecność linii 
elektroenergetycznych i obowiązujących dla nich stref ochronnych, 

3) należy wyznaczyć strefę ochronna od linii 220 kV z zakazem realizacji budynków 
dostępnych dla ludzi. 

6. W zakresie ochrony przyrody:  
1) należy przestrzegać zakazu umyślnego niszczenia i zabijania dziko 

występujących chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, 
2) projektowane zagospodarowanie nie może negatywnie wpłynąć na stan 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu oraz na 
integralność i spójność sieci Natura 2000, 

3) projektowane zagospodarowanie nie może wpłynąć negatywnie na cele ochrony 
Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

7. W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi: 
1) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie może przekraczać granic terenu, do 

którego Inwestor posiada tytuł prawny, 
2) należy przestrzegać zakazu budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia 

i zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii              
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej/zagrodowej. 
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8. Wykorzystane materiały i dokumenty 

Akty prawne: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r.,                       

poz. 627) 
2) Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) 
3) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko  (Dz. U. 2016 r., poz. 353) 
4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) 
5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) 
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r., poz. 1651                   

z późn. zm.) 
7) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach             

(Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) 
8) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 
9) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 r., 

poz. 909 z późn. zm.) 
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r.,                     
poz. 71) 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923) 
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70) 
13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu 

granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 z późn. zm.) 
14) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

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

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., 
poz. 1800) 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1482) 
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów   

i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 r., poz. 85) 
17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) 
18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2015 r., poz. 1546) 
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19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,                 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1413) 
20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) 
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.) 
22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.) 
23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) 
24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) 
25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409) 
26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408) 
27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 r., poz. 1348) 
28) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów 

i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138) 
29) Rozporządzenie Nr 4/2014 r. z dnia 17 stycznia 2014 r. Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2014 r.,                           
poz. 262) 

30) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) 

 

Wykorzystane materiały i opracowania: 
1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, RZGW, Warszawa 2011 
2. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 r., WIOŚ 

w Rzeszowie 
3. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r., WIOŚ 

w Rzeszowie 
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