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I. WSTĘP 

 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wykonano na zlecenie Gminy Pysznica.   

Podstawą wykonania tego opracowania jest art. 72 ustawy z dnia 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. 

U. Nr 155 poz. 1298). Opracowanie ekofizjograficzne sporządzane jest przed podjęciem 

prac planistycznych dla potrzeb sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub ich zmian. Wymagana zawartość opracowania ekofizjograficznego 

została określona w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska.  

Opracowanie sporządzono na potrzeby uchwalenia IV zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica, 

a następnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

usług sportu i rekreacji, objętego opracowaniem. 

Przedmiotem opracowania jest obszar o powierzchni około 2,46 ha, położony 

w miejscowości Pysznica u zbiegu ulic Krętej i Kwiatowej. Teren ten nie jest objęty 

ochroną konserwatorską i nie przylega do terenu objętego ochroną konserwatorską. 

Znajduje się poza obszarami górniczymi, poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się 

mas ziemnych oraz poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. 

Położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz poza granicami 

innych form ochrony przyrody. Znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 425 „Dębica  –  Stalowa Wola  –  Nisko”.  

Celem planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu objętego  opracowaniem jest 

konieczność stworzenia nowego terenu dla rozwoju usług sportu i rekreacji. 

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie i charakterystyka stanu 

i funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz dokonanie waloryzacji przyrodniczej 

decydującej o przydatności badanego terenu dla potrzeb rozwoju funkcji, jakie planuje 

się dla tego terenu. 

Opracowanie niniejsze składa się z części opisowej i części graficznej (również 

fotograficznej). 

W części opisowej scharakteryzowano stan i funkcjonowanie środowiska, w tym 

przyrodniczego z diagnozą jego stanu i prognozą ewentualnych zmian, do których może 

dojść w wyniku nowego zagospodarowania, przy uwzględnieniu jego najbliższego 

sąsiedztwa. Oceniono przydatność środowiska oraz określono warunki ekofizjograficzne 

dla lokalizacji terenów obiektów sportu i turystyki na terenie po byłej Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Pysznicy zlokalizowanej przy ul. Krętej. 

Część graficzna zawiera mapę oceny warunków ekofizjograficznych oraz 

dokumentację fotograficzną terenu badań i jego sąsiedztwa. 

 

Podstawą sporządzenia opracowania były: 

• badania terenowe przeprowadzone w miesiącu listopadzie 2020r. obejmujące 

wizję lokalną, 
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• analizy dostępnych materiałów archiwalnych, literatury, map i opracowań, których 

spis zamieszczono w VIII części tekstu. 

II. POŁOŻENIE OBSZARU I CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA  

II.1. Położenie obszaru i jego charakterystyka ogólna 

 

Administracyjnie teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w gminie 

Pysznica, powiat stalowowolski, północna część województwa podkarpackiego. 

Obszar gminy zajmuje powierzchnię ok. 14 669 ha. Jej zasoby naturalne to przede 

wszystkim lasy i grunty leśne, które zajmują ok. 61 % powierzchni całej gminy (wg 

danych Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016 – 2022).  

Analizowany teren zajmuje powierzchnię około 2,46 ha i położony jest u zbiegu ulic 

Krętej i Kwiatowej. Usytuowany jest wzdłuż ulicy Krętej i ul. Kwiatowej. Z ulicy Krętej 

urządzone są dwie bramy wjazdowe na teren (od północnego zachodu i południowego 

zachodu), przy czym tylko jedna jest obecnie użytkowana. Cały teren analiz dotyczy 

jednej działki o nr ewidencyjnym 3061/4. 

Analizowany teren jest ogrodzony siatką. W jego granicach znajdują się budynki 

niemieszkalne oraz budynek biurowy (przy wjeździe na teren), a także droga w części 

utwardzona. Ponadto wzdłuż ul. Krętej na analizowanym terenie rośnie szpaler drzew 

(klon) oraz wzdłuż drogi wewnątrz ogrodzenia na analizowanym terenie również 

znajduje się szpaler drzew (klon, brzoza). Pozostała powierzchnia terenu pokryta jest 

trawą. W dniu oględzin terenu w jego granicach zgromadzone były trociny w hałdach 

niezabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.  

Teren analiz uzbrojony jest w sieć gminnej kanalizacji sanitarnej (wzdłuż ulicy Krętej 

i Kwiatowe), wodociąg oraz sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia, w narożu 

południowo – zachodnim znajduje słup elektroenergetyczny –  stacja transformatorowa. 

Przez środek terenu z północy na południe przebiega gazociąg niskiego ciśnienia 

o średnicy Ø32. 

W sąsiedztwie analizowanego terenu znajduje się szkoła oraz boisko sportowe.  

II.2. Charakterystyka elementów fizjograficznych  

 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym dokonanym przez J. Kondrackiego 

teren objęty niniejszym opracowaniem ekofizjograficznym położony jest w zasięgu 

jednostek: 

• megaregion: Karpaty (wraz z Podkarpaciem) 

• prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym  

• podprowincja: Podkarpacie Północne 

• makroregion: Kotlina Sandomierska  

• mezoregion: Dolina dolnego Sanu 

Mezoregion Dolina dolnego Sanu to szeroka bruzda erozyjna o długości ponad 130 

km, szerokości około 10 km. Rozciąga się od wylotu Sanu z Karpat pod Przemyślem aż 
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do ujścia do Wisły poniżej Sandomierza. Erozyjne dno tej doliny znajduje się 20-30 m 

poniżej dzisiejszego dna, które tworzy materiał skalny naniesiony przez San. Piaski 

rzeczne w postaci tarasów akumulacyjnych występują tutaj do 20 m powyżej zwierciadła 

rzeki.  

II.3. Rzeźba terenu 

 

W obrębie teras Sanu wyodrębnia się dwa poziomy terasowe. Teras niższy  –  

łęgowy, przylega do rzeki i sięga ok. 1 km od koryta i zalega na wysokości 3 – 6 ponad 

poziom wody niskiej w Sanie. Wyżej wyodrębnia się teras piaszczysto – madowy ze 

śladami meandrowania Sanu. 

Granicami opracowania objęto fragment terasy nadzalewowej rzeki San. Terasa 

nadzalewowa to teren płaski. 

Obszar całej gminy charakteryzuje się niewielką pagórkowatością a różnice 

wysokości w terenie wahają się między 155 – 189 m n.p.m. Teren objęty analizami i jego 

sąsiedztwo to teren wyrównany, bez spadków, położony na wysokości 157 m n.p.m. 

Różnice ternu wahają się tutaj do wartości 1 m. Zatem są niewielkie i raczej wynikając z 

antropogenicznych działań. 

Powierzchnia terenu i jego sąsiedztwa nie wykazuje tendencji do zagrożeń 

osuwiskowych. 

II.4. Warunki geologiczne 

 

Pod względem geologicznym teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie 

Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego utworami wieku trzecio – 

i czwartorzędowego. 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 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 i żwiry rzeczne 

(Arkusz 890 Nisko). 

Analizowany teren położony jest na gruntach, gdzie gleby są kwalifikowane do VI i V 

klasy bonitacyjnej. Omawiany obszar położony jest na terenie o charakterze równinnym. 

Rzędne terenu opracowania wynoszą około 157 m n.p.m. 

W granicach terenu objętego opracowaniem i w jego sąsiedztwie nie występują 

osuwiska ani tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.  

Na terenie Gminy Pysznica występują złoża glin, mieszanek żwirowo-piaskowych, 

piasków oraz torfu. W granicach analizowanego terenu nie występują złoża surowców 

naturalnych, obszary i tereny górnicze. Najbliżej usytuowane złoże kruszywa 
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naturalnego (piaski budowlane) to złoże o nazwie „Podlesie – Krzaki”, którego granica 

oddalona jest od analizowanego terenu o około 400 m w kierunku wschodnim. Złoże to 

zajmuje powierzchnię ok. 187 ha.  

II.5. Warunki wodne 

 

 
 

Wody podziemne 

Analizowany w niniejszym opracowaniu teren usytuowany jest w granicach 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 425 “Dębica - Stalowa Wola - 

Rzeszów”. Jest to największy udokumentowany zbiornik wód podziemnych  w północnej 

części województwa podkarpackiego. Jego zasięg określony został w zatwierdzonej 

dokumentacji hydrogeologicznej, jeszcze decyzją Ministra Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr KDH1/013/6037/97 z dnia 18 lipca 1997 r. Aktualne 

granice zbiornika zostały skorygowane decyzją Ministra Środowiska nr DGiKGhg-4731-

40/6909/55581/11/MJ z dnia 15 grudnia 2011 r. 

Zbiornik ten jest pozbawiony izolacji lub izolacja ta nie niedostateczna od 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu, wykazuje objawy antropogenicznego 

przekształcenia chemizmu wód podziemnych. Jako, że zbiornik ten stanowi podstawowe 

źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowej ludności oraz znaczny stopień 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych, wymaga szczególnej ochrony przed 

zanieczyszczeniem wód podziemnych. 

Czwartorzędowy poziom wód podziemnych związany jest z warstwą utworów 

piaszczysto - żwirowych, podścielających mady rzeczne. Są to wody pochodzące 

z infiltracji wód opadowych, gromadzące się na wkładkach utworów o mniejszej 
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przepuszczalności. Poziom wód trzeciorzędowych związany ze spękaniami skał 

piaskowcowych występuje na znacznej głębokości i nie ma wpływu na sposób posadowienia 

projektowanych obiektów. 

Najbliższy otwór hydrogeologiczny znajduje się na terenie pobliskiej szkoły. Otwór 

ma głębokość ok. 17 m p.p.t. Wody ujmowane są studnią S – 1. Ponadto na terenie 

gminy zlokalizowane jest gminne ujęcie wody w dzielnicy Podborek oddalone od 

analizowanego terenu o ponad 2,3 km. Wody ujmowane są trzema studniami 

głębinowymi, dla których ustanowiono strefy ochronne. Teren opracowania usytuowany 

jest poza granicami stref ochronnych powierzchniowych ujęć wody.  

Zgodnie z Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 

r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 

1911 ze zm.) (PGW), analizowany teren położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych JCWPd nr 119 (kod: PLGW2000119). W PGW jej stan jest oceniony jako 

dobry (w tym stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry). Ta JCWPd jest 

monitorowana i dostarcza średnio powyżej 100 m3 wody na dobę (tak lub nie). Jest ona 

wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem 

środowiskowym dla tej części wód jest zapobieganie pogorszeniu ich stanu tak, aby 

utrzymać jej dobry stan. Głębokość występowania wód słodkich waha się w tej JCWPd 

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 

występuje do głębokości około 100 - 120 m p.p.t.). Lokalnie może występować łączność 

hydrauliczna piętra czwartorzędowego i kredowego.  

 

Wody powierzchniowe 

Teren objęty niniejszym opracowaniem ekofizjograficznym usytuowany jest 

w obrębie zlewni rzeki San. Długość rzeki wynosi 443,4 km a cała zlewnia zajmuje 

powierzchnię 16861,3 km2. 

Na terenie Gminy Pysznica, San jest obwałowany 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. 

Badany teren leży w dorzeczu rzeki San, do którego nadmiar wód opadowych 

odprowadza lewobrzeżny dopływ  –  Pyszenka, której koryto oddalone jest o ok. 400 m 

w kierunku północno – wschodnim. Od koryta Sanu teren badań oddalony jest o ponad 

ok. 3,2 km. 

Rzeka Pyszenka ma długość od początku do ujścia do Sanu 12,3 km, przy czym 

w granicach gminy Pysznica płynie na długości 10,1 km. Szerokość jej dna waha się od 

0,8 do 1,6 m, a średnia głębokość 1,4 m. 

W granicach terenu przy ul. Krętej brak jest obszarów wodno-błotnych i naturalnych 

i sztucznych zbiorników wodnych.  

Teren analizowany w niniejszej dokumentacji zgodnie z opublikowanymi 

w październiku 2020 roku danymi na stronie Hydroportalu (https://isok.gov.pl/ 

hydroportal.html) nie jest zagrożony zalewaniem podczas wezbrań wód w Sanie. 

https://isok.gov.pl/
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Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, analizowany 

teren położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych  (JCWP): 

„Pyszenka” kod: PLRW200017229329, typ: potok nizinny piaszczysty (17). Wskazana 

JCWP jest silnie zmienioną częścią wód (ze względu na przekroczenie wskaźnika: m3). 

W PGW stan JCWP jest oceniony jako dobry stan ekologiczny. Jest ona wskazana jako 

niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ta część wód nie została 

objęta programem monitoringu. Na podstawie PGW, celem środowiskowym dla tej 

części wód jest ochrona tych wód, utrzymanie jej dobrego stanu chemicznego i dobrego 

potencjału ekologicznego. Zlewnia JCWP „Pyszenka” została zaliczona do obszarów 

chronionych zależnych od wód, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Dolnego Sanu” PLH180020. 

Badany teren położony jest w obrębie aglomeracji Pysznica wyznaczonej Uchwałą 

Nr XLVI/963/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica oraz wyznaczenia nowej 

aglomeracji Pysznica. Zatem ścieki komunalne muszą być z obszaru tej aglomeracji 

odprowadzane do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków tutaj oczyszczalni 

w  miejscowości Jastkowice. Proces oczyszczania ścieków oparty jest o recyrkulację 

osadu czynnego z pełną nitryfikacją i denitryfikacją oraz chemiczną redukcją fosforu.  

II.6. Warunki topoklimatyczne 

 

Gmina Pysznica, wg klasyfikacji zastosowanej przez E. Romera, położona jest 

w strefie klimatu nizin i kotlin podgórskich, która obejmuje swym zasięgiem Nizinę 

Śląską i Kotlinę Sandomierską. Strefa ta charakteryzuje się łagodnymi warunkami 

klimatycznymi. 

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. 

Deszcze ulewne pojawiają się przeciętnie przez około 25 dni w roku. Czas trwania zimy 

termicznej trwa około 80 dni a ilość dni z pokrywą śnieżną 60-90. 

Średnie temperatury w latach 1971-2000 wynosiły 7 – 9ºC., a w 2015 r. odnotowano 

średnią temperaturę na poziome 10 – 11ºC. Średnia temperatura powietrza w styczniu 

wynosi około -3,7ºC, a w lipcu około 18,2ºC. 

Okres wegetacyjny trwa od około 210 – 220 dni. 

Na terenie Kotliny Sandomierskiej przeważają wiatry zachodnie i południowo – 

zachodnie, a ich największe prędkości występują w okresach zimowych, jesiennych 

i wiosennych. 

II.7. Zasoby przyrodnicze 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 
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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. 

Badany obszar położony jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Lasy 

Janowskie.  

Inne najbliżej usytuowane, objęte prawną ochroną, formy ochrony przyrody to:  

 Park Krajobrazowy Lasy Janowskie oddalony o ok. 3,7 km 

 Rezerwat Jastkowice oddalony o ok. 6,6 km 

 Rezerwat Imielty Ług oddalony o ok. 10,6 km (w części) 

 Pomniki przyrody oddalone o ok. 4 km, 4,12 km, oraz cały kompleks drzew 

Dębinka w odległości 4,67  –  7,76 km. 

 

 
 

Teren objęty analizami położony jest poza obszarami objętymi Europejską Siecią 

Ekologiczną NATURA 2000.  

Najbliżej usytuowane obszary Natura 2000 to: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Lasy Janowskie PLB060005 oddalony o ok. 

3,92 km 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005 oddalony 

o ok. 8,24 km 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020 

oddalony o ok. 1,55 km 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Lasów Janowskich 

PLH060031 oddalony o ok. 6,50 km 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Enklawy Puszczy Sandomierskiej 

PLH180055 oddalony o ok. 10,96 km 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180055.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180055.H
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 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 

oddalony o ok. 11,26 km 

Zlewnia ww. JCWP „Pyszenka” została zaliczona do obszarów chronionych 

zależnych od wód, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Dolnego Sanu” PLH180020 . Przedmiotami ochrony 

tego obszaru są: 

a) siedliska: 

 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami 

z Littorelletea, IsoëtoNanojuncetea, 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

 3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso- -incanae, olsy źródliskowe) 

 91F0 Łęgowe lasy dębowo- -wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

b) Gatunki zwierząt: bóbr Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra, kumak nizinny 

Bombina bombina, boleń pospolity Aspius aspius, kiełb białopłetwy Gobio 

albipinnatus, różanka europejska Rhodeus sericeus amarus, czerwończyk 

nieparek Lycaena dispar, modraszek nausithous Maculinea nausithous, 

modraszek telejus Maculinea teleius, trzep la zielona Ophiogomphus cecilia  

 

Badany w niniejszym opracowaniu ekofizjograficznym teren usytuowany jest, jak już 

wspomniano, w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

 

Otulina parku krajobrazowego zdefiniowana została w art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie 

przyrody, który wskazuje, iż jest to strefa ochronna granicząca z formą ochrony przyrody 

i wyznaczona w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi dla parku 

i przedmiotów jego ochrony a wynikającymi z działalności człowieka. 

Na obszarze wymienionego Parku obowiązują ograniczenia wynikające z zapisów 

Uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 

2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. 

Dla ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” już w roku 2005 r. ustano 

winiono plan jego ochrony poprzez m.in. wyznaczenie jego otuliny. Rozporządzenie Nr 

13 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 

Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" w Rozdziale IX zostały określone zalecenia dla 

ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poniżej przytoczono 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060097.H
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te zapisy, które mają odniesienie do analizowanego terenu, gdyby można było uznać, że 

w otulinie obowiązuje takie same zakazy i nakazy, jak w samym parku:  

1) Nowo realizowane obiekty budowlane powinny być harmonijnie wkomponowane 

w krajobraz i mieć wysokie walory estetyczne. Ich architektura i zasady 

kompozycji przestrzennej powinny nawiązywać do tradycji regionalnych. 

2) Zaleca się rozwój zadrzewień przydrożnych i śródpolnych z zastosowaniem 

gatunków rodzimych.  

3) Gospodarcza eksploatacja zasobów wód podziemnych i powierzchniowych nie 

może naruszać równowagi ekologicznej Parku, ani stwarzać zagrożenia dla jego 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

4) Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki 

odpadami, uznaje się za priorytetowe zadania rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego wsi położonych w Parku. 

A zatem wymienione uwarunkowania są jak najbardziej możliwe do zrealizowania 

w przedmiotowym terenie. 

II.8. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego opracowaniem z szerszym 

otoczeniem 

 

Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest 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 ta składa się z 78 obszarów węzłowych – 46 międzynarodowych i 32 krajowych, 

stanowiących 31% powierzchni Polski oraz 110 korytarzy ekologicznych – 38 

międzynarodowych i 72 krajowych, stanowiących 15% powierzchni Polski. Łącznie 

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. 

Obszar ten położony jest także poza najbliżej położoną (ok. 940 m  w kierunku 

wschodnim) granicą głównego korytarza ekologicznego – Korytarza Południowo- 

Centralnego (KPdC), wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących 

Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., 

Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., 

Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut 

Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno 

w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.  Korytarz ten łączy Roztocze z Lasami 

Janowskimi, Puszczą Sandomierską i Świętokrzyską, Przedborskim Parkiem 

Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Lasów Lublinieckich 

i Borów Stobrawskich, sięgając do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów 

Dolnośląskich.  
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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;  

 ekosystemy wód płynących, starorzeczy, kompleksów stawów, śródleśnych oczek 

wodnych. 

Teren badań nie jest także położony w granicach korytarzy regionalnych czy 

lokalnych. Jest położony w centrum Pysznicy i jest otoczony innymi zainwestowanymi 

terenami oraz wzdłuż drogi. 

Analizowany teren opracowania położny jest w odległości około 1,3 km od zwartego 

kompleksu Lasów Janowskich. Usytuowany jest poza ekosystemami dolin rzecznych. 

W jego granicach, a także sąsiedztwie brak jest ekosystemów łąkowych, starorzeczy, 

kompleksów stawów, śródleśnych oczek. Teren ten nie pełni ważnej roli w systemie 

powiązań ekologicznych Gminy Pysznica. 

II.9. Zasoby kulturowe i ich ochrona prawna 

 

W granicach terenu objętego niniejszym opracowaniem ekofizjograficznym a także 

w jego 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. 2020 r., poz. 282 z późn. zm.). Omawiany teren nie przylega też do terenów 

objętych ochroną konserwatorską. 

Najbliżej położonymi obiektami wpisanymi do Rejestru zabytków województwa 

podkarpackiego są: 

 zbiorowe mogiły wojenne, 1943-44, nr rej.: 506/A z 24.03.1993 w miejscowości 

Jastkowice – Kochany; 

 kaplica p.w. NMP, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: A-198 z 20.03.2007 w miejscowości 

Olszowiec; 

 zbiorowe mogiły wojenne żydów, 1944, nr rej.: 490/A z 1.03.1993 w miejscowości 

Pysznica; 

 plebania, 1909, nr rej.: A-276 z 2.06.2008 w miejscowości Pysznica. 

 

Wymienione wyżej obiekty znajdują się w znaczących odległościach od 

analizowanego terenu. Najbliżej znajdują się mogiły wojenne w Pysznicy oraz plebania 

również w Pysznicy oddalone odpowiednio o ok. 420 m i 860 m w kierunku północno – 

wschodnim. 

 

Dodatkowo w gminie znajduje się 11 innych obiektów wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków Gminy Pysznica. Są to: budynek byłej szkoły w Pysznicy, cmentarz 

parafialny w Pysznicy, kapliczek: u zbiegu ulic Ziarny i Folwarczna, p.w. Serca Pana 

Jezusa, p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, p.w. Św. Józefa  przy ul. Rędziny, Św. 
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Jana Nepomucena wraz z figurką tego świętego w Sołtysach oraz kapliczka 

w Piskorowym Stawie, a także Kopiec Grunwaldzki w Pysznicy, Kościół parafialny p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana, dom rodziny Ziarnów.  

III. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA, JEGO ZAGROŻENIA I IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ TYCH 

ZAGROŻEŃ 

III.1. Klimat akustyczny 

 

Na klimat akustyczny panujący na analizowanym terenie ma wpływ przede 

wszystkim ruch komunikacyjny wzdłuż ulicy Krętej oraz funkcjonowanie obiektów 

magazynowo – handlowych po przeciwnej stronie ulicy Krętej względem analizowanego 

terenu. 

Hałas komunikacyjny związany jest tutaj z korzystaniem z dróg gminnych (ul. Kręta 

oraz ul. Kwiatowa), które służą jako drogi dojazdowe do rozwijającej się w tym rejonie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pól uprawnych oraz jako droga dowozu 

i wywozu z sąsiadującego obiektu handlowego. 

W sąsiedztwie terenu objętego analizami funkcjonuje spółka zajmująca się handlem 

częściami zamiennymi, podzespołami, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn 

budowlanych. 

Teren sąsiadujących z analizowanym zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) należy zaliczyć do następujących wyróżnionych 

w tym rozporządzeniu rodzajów tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 

szkoły, oraz teren usługowy (miejsce lokalizacji ww. spółki). Sam teren objęty analizami 

obecnie można zakwalifikować jako usługowy. 

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem Ministra Środowiska dla terenów 

otaczających analizowany teren należący do Spółdzielni Kółek Ro lniczych w Pysznicy, 

określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Do tych ustalonych 

przepisami norm niezbędne jest dostosowanie przeznaczenia i działalności prowadzonej 

na terenie objętym ekofizjografią. 

Obowiązujące poziomy hałasu, gdzie źródłem hałasu byłyby obiekty inne niż droga dla 

tych ww terenów to: 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 w godzinach od 6.00  –  22.00  – obowiązuje 50 dB 

 w godzinach 22.00  –  6.00  –  obowiązuje 40 dB 

 

Teren zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

 w godzinach od 6.00  –  22.00  – obowiązuje 50 dB 

 w godzinach 22.00  –  6.00  –  obowiązuje 40 dB 

Obowiązuje tutaj jedynie norma dzienna, gdyż w porze nocnej szkoła jest zamknięta.  
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Teren stadionu jako teren rekreacji i sportu usługowe 

 w godzinach od 6.00  –  22.00  – obowiązuje 50 dB 

 w godzinach 22.00  –  6.00  –  obowiązuje 40 dB 

Obowiązuje tutaj jedynie norma dzienna, gdyż zgodnie z przeznaczeniem w porze 

nocnej obiekt jest zamknięty. 

 

Teren usługowo  –  handlowy bez określonego poziomu dopuszczalnego hałasu 

w środowisku. 

 

Przez teren analiz poprowadzona został przy granicy zachodniej linia 

elektroenergetyczna 15 kV. Nie jest ona źródłem emisji hałasu do środowiska. Dopiero 

linie napowietrzne o napięciu 110 kV i wyższym powodują hałas, który zależny jest od 

warunków pogodowych i wynika ze zjawiska ulotu. Natomiast w stacjach 

elektroenergetycznych hałas powodowany jest pracą transformatorów i wyłączników 

pneumatycznych. Jedynie w przypadku stacji należy stosować odpowiednią izolację 

akustyczną. 

III.2. Jakość powietrza atmosferycznego  

 

Największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego mają warunki 

meteorologiczne zachodzące w atmosferze, które determinują wielkość emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Tymi czynnikami są: temperatura powietrza, prędkość wiatru, 

opady oraz promieniowanie słoneczne. Emisja zanieczyszczeń powodowana jest przez 

źródła punktowe, źródła powierzchniowe, źródła liniowe. Ich źródłem są: gazy, ciecze 

i ciała stałe. 

Roczna ocena jakości powietrza dokonywana jest przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek taki 

wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. W sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018, poz. 1119). Lista 

Zanieczyszczenia podlegające ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów w 

celu ochrony zdrowia ludzi to: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek ozonu NO2, tlenek węgla 

CO, benzen C6H6, ozon O3, pył PM10, pył PM2,5, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, 

benzo(a)piren b(a)p. 

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy.  Zgodnie 

z art. 87 ustawy Prawo ochrony środowiska, strefę stanowią : aglomeracje o liczbie 

mieszkańców powyżej 250 tys. ludności; miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys. ludności; pozostały obszar województwa. 

W województwie podkarpackim wydzielono dwie strefy: strefę miasto Rzeszów, strefę 

podkarpacką. Gmina Pysznica znajduje się w strefie podkarpackiej. 

Najbliższa stacja pomiarowa jakości powietrza znajduje się w Stalowej Woli przy ul. 

Wojska Polskiego. Wyniki pomiarów z tej stacji nie są miarodajne dla określenia jakości 

powietrza w gminie Pysznica. Na terenie gminy Pysznica największe znaczenie dla 
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jakości powietrza ma sposób ogrzewania obiektów a przede wszystkich rodzaj i jakość 

stosowanego paliwa w paleniskach domowych. 

W województwie podkarpackim przyjęto tzw. Uchwałą nr LII/869/18 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa), która stanowi akt 

prawa miejscowego (zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska) obowiązujący 

na obszarze całego województwa. Na terenie gminy zgodnie z tą uchwałą obowiązuje 

m.in. zakaz stosowania jako opału: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 

z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw 

produkowanych z ich wykorzystaniem. W uchwale wskazano także na konieczność 

dążenia do likwidacji ogrzewania indywidualnego wykorzystującego paliwo stałe 

i zastąpienia go ogrzewaniem bezemisyjnym lub niskoemisyjnym na rzecz ogrzewania 

bezemisyjnego m.in. poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 

wykorzystanie ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła lub innych źródeł odnawialnej 

energii. Zapisy tej uchwały niewątpliwie winny mieć swo je odzwierciedlenie w zapisach 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

III.3. Jakość powierzchni ziemi  

 

Mając na uwadze aktualne zagospodarowanie terenu objętego analizą  (składowisko 

trocin, stacja paliw), zagrożenie dla jakości gleby i ziemi, może stanowić niewłaściwie 

prowadzona działalność prowadzona z dystrybucją paliw i usunięciem obiektów 

związanych ze stacją paliw. Niewłaściwe wykonane usunięcie infrastruktury stac ji może 

prowadzić do przenikania do gleby szkodliwych substancji ropopochodnych. Na terenie 

objętym opracowaniem oraz w bliskim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania 

nielegalnych składowisk odpadów ani innych śladów świadczących o skażeniu gleby 

i ziemi. 

Uchwała Nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Pysznica” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 825) oraz Uchwała 

Nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 363 ze zmian.) określają sposób 

postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gminie Pysznica. określa wraz 

ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXXIV/201/2013 z dnia 2 października 2013 r. 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3397). Zgodnie z tymi uchwałami 

właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania 

powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Odpady te są odbierane 

z terenu nieruchomości i przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych znajdującego się w m. Pysznica. Ten sposób postępowania z odpadami 

na terenie gminy, przy wypełnieniu zapisów ww przepisów przez mieszkańców, 

zapobiega zanieczyszczeniu zarówno gleby, jak wód powierzchniowych i podziemnych.  
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III.4. Jakość wód 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi monitoring 

jednolitych części wód powierzchniowych (4 rodzaje: diagnostyczny, operacyjny, 

badawczy i monitoring obszarów chronionych). Jednolita Część Wód Powierzchniowych 

Pyszenka nie jest objęta badaniami monitoringowymi. 

Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach 

monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Dobry stan wód oznacza stan osiągnięty przez jednolite  części 

wód podziemnych, jeżeli zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako 

„dobry”. Badania monitoringowe prowadzone w ramach monitoringu diagnostycznego 

wód podziemnych prowadzone były w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanych 

w obrębie JCWPd Nr 119 na terenie gminy Pysznica (pkt Nr 1877). W tym punkcie 

pomiarowym w roku 2016 stwierdzono występowanie wód podziemnych o III klasie 

jakości, przy czym ze względu na wskaźnik O2 jakość wód była w klasie III a ze względu 

na wskaźnik Fe, pH w klasie IV. 

Na jakość wód podziemnych oraz 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 oddalonego od 

analizowanego terenu o ponad 2,3 km. Wody te ujmowane są poprzez trzy studni 

głębinowe: S-1A, S-2A, S-3A oraz awaryjną S-4 z utworów czwartorzędowych a zasoby 

eksploatacyjne wynoszą 120 m3/h. Ujmowana woda jest uzdatniana przed 

wprowadzeniem do sieci wodociągowej. 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 gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 931 

m3/dobę, zlokalizowanej na w miejscowości Jastkowice. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są do rzeki Bukowa w km 1+850 (brzeg lewy). W chwili obecnej 

analizowany teren ma doprowadzoną sieć gminnej kanalizacji sanitarnej. Wytworzone 

ścieki mogą być odprowadzane do oczyszczalni ścieków.  

Teren badań oddalony jest od składowiska odpadów o ponad 1,3 km kierunku 

północno – wschodnim. Wokół składowiska zlokalizowane są piezometry (6) – otwory 

badawcze w oparciu, o które monitorowany jest wpływ składowiska na środowisko.  

III.5. Pola elektromagnetyczne 

 

Źródłem pól elekromagnetycznych promieniowania niejonizującego urządzenia 

radiokomunikacyjne takie jak: linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV 

i więcej oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne, stacje bazowe telefonii 

komórkowej, urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach 

przemysłowych oraz będące w dyspozycji policji i straży pożarnej, nadajniki radiowe 

i telewizyjne, radiolinie, radiotelefony i urządzenia radiolokacyjne. Środkiem 
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zabezpieczającym ludzi (ich zdrowie) przed wpływem tego promieniowania jest 

odpowiednie oddalenie miejsc pobytu ludzi od źródła promieniowania, gdyż jego 

intensywność maleje ze wzrostem odległości od źródła. Sztuczne pola 

elektromagnetyczne występują obecnie wszędzie. Ich występowanie jest konsekwencją 

lawinowego rozwoju techniki.  

Na terenie gminy Pysznica brak jest istotnych źródeł powstawania pól 

elektromagnetycznych. W jej granicach są zlokalizowane 2 stacje bazowe telefonii 

komórkowej tj. T-Mobile Polska S.A. w Pysznicy oraz POLKOMTEL SA w miejscowości 

Krzaki.  

Gmina Pysznica jest w całości zelektryfikowana. Zasilana jest energią elektryczną 

o napięciu 15 kV z czterech linii magistralnych napowietrznych. Pola 

elektromagnetyczne wytwarzane przez tego rodzaju linie mają ograniczony zasięg.  

Przez teren analiz przy zachodniej granicy przebiega linia elektroenergetyczna. 

Słupy linii znajdują się częściowo na działce a częściowo poza jej granicami.  

Miarą bezpośredniego oddziaływania linii elektroenergetycznej napowietrznej jest 

natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz, wytworzonego w sieci o napięciu 

nominalnym 110 kV i wyższym. Natomiast w sieciach o niższych napięciach (tak jak na 

analizowanym terenie) oddziaływanie to jest pomijalnie małe. 

IV. DIAGNOZA STANU FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA  

 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne obejmuje niewielki o powierzchni 2,46 ha, 

o znacznym stopniu przekształconej w wyniku działalności człowieka. 

Obszar ten jako własność Spółdzielni Kółek Rolniczych, został wydzierżawiony 

przez Spółkę zajmującą się handlem biomasą dla celów opałowych. Obecnie teren 

działki pokrywają hałdy trocin (patrz zdjęcia). W sąsiedztwie działalność prowadzi spółka 

zajmująca się handlem częściami do maszyn budowlanych.  

Dookoła tego terenu powstała zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w od strony 

południowej znajduje się kompleks szkolny ze stadionem trawiastym.  

Na badanym terenie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obiektów, które 

niekorzystnie wpływałyby na stan środowiska przyrodniczego.  

Teren jest korzystny do zainwestowania przy określonych warunkach, które nie będą 

przyczyną uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej  –  jakości życia i zdrowia 

mieszkańców. 

Na terenie tym przeprowadzona został kontrola przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowisk w roku 2015. 

V. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU 

 

Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku, polega na 

przewidywaniu kierunków i możliwej skali przekształceń i ewentualnej degradacji 
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środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie 

obszaru objętego opracowaniem. 

Analizowany teren usytuowany jest wśród terenów rozwijającej się zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w sąsiedztwie szkoły sportowej. W sąsiedztwie 

terenu znajduje się także obiekt magazynowo – handlowy. Natomiast w granicach 

analizowanego terenu znajdują się zniszczone zabudowania oraz hałdy trocin i innej 

biomasy. 

Zagrożenia dla środowiska wynikające z obecności zabudowy mogą wystąpić 

jedynie w przypadku niewłaściwego postępowania ze ściekami komunalnymi, odpadami 

komunalnymi, stosowania do ogrzewania paliw stałych lub niedostosowanych do 

spalania biomasy kotłach, składowania w porze suchej dużej ilości biomasy, która może 

podlegać wtórnemu pyleniu lub nasiąkaniu wodą w okresach wilgotnych i emisji 

substancji złowonnych. Prognozowane zmiany w środowisku mające miejsce w związku 

z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem mogą mieć charakter 

negatywny dla środowiska. Zasadnym jest określenie nowego sposobu 

zagospodarowania w kontynuacji funkcji z terenami sąsiednimi np. jako teren rekreacji, 

sportu, lub jako teren zabudowy mieszkaniowej. 

VI. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA ORAZ PRZYRODNICZE 

PREDYSPOZYCJE DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNO – 

PRZESTRZENNEJ 

 

Analizowany teren objęty niniejszym opracowaniem ekofizjograficznym wykazuje 

predyspozycje dla rozwoju planowanych funkcji użytkowych: sportu, rekreacji. 

Kształtowanie jego struktury funkcjonalno-przestrzennej powinno uwzględniać 

następujące uwarunkowania przyrodnicze: 

 równinne ukształtowanie terenu; 

 brak udokumentowanych złóż kopalin; 

 lokalizację w obrębie JCWP Pyszenka o dobrym stanie wód; 

 usytuowanie poza terenami szczególnego zagrożenia powodzią, a także 

w przypadku całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych ; 

 lokalizację w obrębie JCWPd Nr 119 o dobrym stanie wód; 

 usytuowanie w granicach GZWP Nr 425; 

 łagodne warunki klimatyczne; 

 usytuowanie poza najbliższym obszarem Natura 2000 tj. Dolina Dolnego Sanu; 

 usytuowanie w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie; 

 brak obiektów objętych ochroną konserwatorską; 

 lokalizację w strefie podkarpackiej wyodrębnionej ze względu na 

zanieczyszczenie powietrza; 

 lokalizację na terenie nienarażonym na oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 

Przystąpienie do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica i sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego podyktowane jest przede wszystkim koniecznością 

umożliwienia realizacji usług sportu i rekreacji. Na podstawie istniejącego sposobu 
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zagospodarowania oraz danych dotyczących stanu poszczególnych komponentów 

środowiska dokonano oceny przydatności analizowanego terenów do planowanej 

funkcji. Teren objęty analizami posiada korzystne warunki do zabudowy. Za 

ograniczenie w realizacji zabudowy usługowo – przemysłowej należy uznać sąsiedztwo 

szkoły sportowej czyli terenu przeznaczonego na czasowy lub stały pobyt dzieci 

i młodzieży oraz sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dlatego 

planowana funkcja terenu jest jak najbardziej pożądana na analizowanym terenie. 

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. 

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 

spowodować zachwianie równowagi zasobów tych wód. Projekt zagospodarowania 

terenu powinien uwzględniać także cele środowiskowe wyznaczone dla JCWPd Nr 119, 

którymi jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. 

Przy zakładanej nowej funkcji terenu przewiduje się, że nie  zachodziło ryzyko 

zagrożenia dla ww celów. 

W granicach przedmiotowego terenu nie stwierdzono obecności obszarów 

i obiektów cennych pod względem przyrodniczym, które powinny pełnić przede 

wszystkim funkcje przyrodnicze. Występujący tu krajobraz należy zaliczyć do krajobrazu 

antropogenicznego, przekształcanego przez człowieka. 

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 szczególności poprzez zanieczyszczenie wód dopływających do rzeki San.  

VII. WARUNKI EKOFIZJOGRAFICZNE 

 

Ochrona środowiska polega, z jednej strony na podejmowaniu a z drugiej na 

zaniechaniu działań, dzięki którym możliwe jest zachowanie lub przywracanie równowagi 

przyrodniczej. Na poziomie gminy działania te opierają się m.in. o zapisy zawarte 

w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzających odpowiedn ie 

ograniczenia, nakazy i zakazy, zależne od istniejących uwarunkowań i ograniczeń 

środowiskowych, w tym ograniczeń prawnych. 

Przy sporządzeniu projektów dokumentów planistycznych dla analizowanego terenu 

należy uwzględnić następujące wskazania planistyczne: 

1) W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:  
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 planowane zagospodarowanie nie może stanowić źródła zagrożenia dla 

osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP Pyszenka, tj. 

utrzymania dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chem icznego wód; 

 planowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla osiągnięcia 

celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWPd Nr 119, tj. utrzymania dobrego 

stanu ilościowego i chemicznego wód (nie może wpływać na zachwianie 

równowagi ilościowej i jakościowej wód) oraz jakości wód GZWP Nr 425; 

 zaopatrzenie w wodę należy realizować z istniejącej gminnej sieci wodociągowej 

funkcjonującej w oparciu o gminne ujęcie wody; 

 odprowadzanie ścieków komunalnych należy realizować w oparciu o gminną 

kanalizację zakończoną gminną oczyszczalnią ścieków w Jastkowicach;  

 odprowadzanie ścieków przemysłowych winno odbywać się w oparciu o gminną 

kanalizację lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia tych ścieków do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ich w oparciu 

o wybieralne, szczelne zbiorniki z zapewnieniem wywozu ścieków do ich 

unieszkodliwienia; 

 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; należy w jak największym stopniu wody opadowe i roztopowe 

z terenów nie narażonych na zanieczyszczenie zagospodarować na terenie 

własnym; 

 rodzaj zabudowy należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych; 

 planowane zagospodarowanie nie może powodować zmian stanu wody, 

powodujących szkody na gruntach sąsiednich. 

 

2) W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi: 

 planowane zagospodarowanie nie może powodować przekroczenia 

dopuszczalnych standardów jakości gleby i ziemi;  

 rodzaj zabudowy należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych; 

 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: 

 planowane zagospodarowanie nie może powodować przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

 ogrzewanie rozwiązać indywidualnie w oparciu o paliwa stałe, gaz ziemny, 

energię elektryczną lub odnawialne źródła energii, przy czym nie powinny być 

preferowane paliwa stałe. 
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4) W zakresie ochrony klimatu akustycznego: 

 planowane zagospodarowanie nie może być źródłem przekraczania 

dopuszczalnych poziomów emisji hałasu na terenach chronionych pod względem 

akustycznym tj. na terenie szkoły, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 należy stosować dostępne rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające 

ograniczenie emisji hałasu (np. zieleń izolacyjna o znacznej szerokości pasa 

zieleni oraz gęstej strukturze korony drzew i krzewów), w szczególności od strony 

szkoły oraz zabudowy jednorodzinnej od strony wschodniej i północnej . 

 

5) W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi: 

 projektując nowe zagospodarowanie należy uwzględnić obecność linii 

elektroenergetycznych. 

 

6) W zakresie ochrony przyrody: 

 planowane zagospodarowanie w maksymalnym stopniu winno uwzględniać 

istniejący drzewostan na terenie; sugeruje się wprowadzenie zapisów o 

konieczności przeniesienia istniejącego drzewostanu w granicach działki lub inne 

wyznaczone miejsce; 

 planowane zagospodarowanie nie może wpłynąć negatywnie na cele ochrony 

Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, w szczególności poprzez negatywny 

wpływ na jakość wód. 

 

7) W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi: 

 zasięg ponadnormatywnego oddziaływania planowanej funkcji nie może 

przekraczać granic terenu, objętego projektowanym opracowaniem 

planistycznym; 

 należy przestrzegać zakazu budowy przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych 

awarii w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz szkoły.  

VIII. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTY 

 

Akty prawne: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 

1219 ze zm.) 
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r., poz. 797 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. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)  

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 z późn. zm .) 
5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2020 r. poz. 282 z późn. zm.) 
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6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55 
z późn. zm.) 

7) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2020 r., poz. 1439) 

8) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r. poz. 2028) 

9) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.  U. 2017 r., 
poz. 1161 z późn. zm.) 

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 
1839) 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10) 

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 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311) 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031 z późn. zm.)  

15) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 1860)  

16) 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. 1713) 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112)  

18) 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.) 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.)  

20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 
r., poz. 2448) 

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

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408)  

23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183 z późn. zm.)  

24) 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) 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 r., poz. 1911)  

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 
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27) Uchwała Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 
2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podka. 
poz. 1948) 

28) Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" (Dz. Urz. Woj. 
Lub. Nr 117, poz. 2221) 

29) Uchwałą nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
(Dz. Urz. Woj. Podka. poz. 2498) 

30) Uchwała Nr XLVI/963/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 
2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica oraz wyznaczenia 
nowej aglomeracji Pysznica 

 
Wykorzystane materiały i opracowania: 

1) Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2016 r., WIOŚ 
w Rzeszowie  

2) Raport wojewódzki z oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2019, WIOŚ 
Rzeszów, kwiecień 2020, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/19100 

3) Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 lipca 1997 r. znak: Kdh1/013/6037/97 zatwierdzająca dokumentację 
Hydrogeologiczną w której wyznaczono GZWP Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – 
Rzeszów”; zmieniona decyzją Ministra Środowiska Nr DGiKGhg-4731-40/6909/ 
55581/11/MJ z dnia 15 grudnia 2011 r., którą skorygowano granice zbiornika 

4) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2017- 2020 
z perspektywą do roku 2024 

5) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pysznica, 
kwiecień 2020 

6) Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016 – 2022 
7) Uchwała Nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 12 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Pysznica” 

8) J. Kondracki - Geografia fizyczna Polski; PWN Warszawa 1988r. 
9) Mapa geologiczna szczegółowa Polski 1:50 000 ark.890 Nisko 
10) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pysznica 
11) Rogała D., Marcela A. (Red.), Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu, Rzeszów, 2002  
12) Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., 

Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., 
Kurek R.T., Ślusarczyk R., Projekt korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć 
Natura 2000 w Polsce 

13) Jędrzejewski W., Górny M., Korytarze ekologiczne na tle terenów chronionych 
14) www.hydroportal.pl 
 
 

Opracowanie: 

mgr inż. Agnieszka Pastuszczak 

 

 

 

http://www.hydroportal.pl/
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Rzeszów,        grudzień 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPORZĄDZAJĄCEGO PROGNOZĘ 

 

 

Ja niżej podpisana Agnieszka Pastuszczak, oświadczam, że spełniam warunki, 

o których mowa w art. 74a ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 października  2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 283 z późn. zm.). 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Agnieszka Pastuszczak 
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Zdjęcia terenu i sąsiedztwa 

 
Widok na stację transformatorową od strony SW 

 

Widok na stację transformatorową od strony NW (wzdłuż ul. Krętej) 

 

Widok z ul. Krętej na największy budynek na terenie 

 

Widok z ul. Krętej na największy budynek na terenie 

 

Widok z ul. Krętej 

 

Widok z ul. Krętej  
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Widok z ul. Krętej na największy budynek na terenie 

 

Widok z ul. Krętej na bramę wjazdową i budynek administracji 

 

Widok z ul. Krętej  

 

Widok z ul. Krętej  

 

Widok na sąsiedztwo terenu 

 

Widok na sąsiedztwo terenu 

 

 
 


