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1. WSTĘP

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn zm.), organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa,
sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony
środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
Program ochrony środowiska sporządzany w celu realizacji polityki ekologicznej
państwa i obowiązkowo powinien określać:
 cele ekologiczne,
 priorytety ekologiczne,
 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe;
 poziomu celów długoterminowych - dla obszarów o stwierdzonych,
przekroczonych standardach jakości środowiska.
Jak stanowi art. 14 ust. 2 Prawa ochrony środowiska – program ochrony
środowiska należy sporządzać na 4 lata, z uwzględnieniem 4 kolejnych lat.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa”, winien być spójny z polityką
ekologiczną państwa, województwa podkarpackiego, a także powiatu strzyżowskiego.
W związku, z tym program ten dla zapewnienia spójności z celami określonymi
w programach wyższego szczebla opiniowany będzie przez organ wykonawczy powiatu.
Gminny program ochrony środowiska powinien zawierać, co najmniej,
następujące zagadnienia:
1) określenie stanu wyjściowego, czyli uwarunkowań realizacji programu ochrony
środowiska, w szczególności:
a) zmian stanu środowiska w kontekście rozwoju gospodarczego gminy w ciągu lat,
jakie upłynęły od przyjęcia obowiązującego programu ochrony środowiska –
analiza powinna obejmować takie zagadnienia jak:
 ochrona i poprawa jakości
środowiska (ochrona wód i kształtowanie
stosunków
wodnych,
gospodarka
odpadami,
zapobieganie
zanieczyszczeniom i zagrożeniom takim jak: hałas i wibracje, pola
elektromagnetyczne, poważne awarie, zanieczyszczeń powietrza, a także
przeciwdziałanie
zmianom
klimatu,
zapewnienie
bezpieczeństwa
chemicznego i biologicznego, ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności
biologicznej,
 racjonalne
użytkowanie
zasobów
środowiska
(zmniejszenie
materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości
gospodarki, energia odnawialna,
ochrona gleb i rekultywacja terenów
zdegradowanych, ochrona kopalin, wzbogacanie i racjonalne użytkowanie
lasów,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

 działania systemowe takie jak: m.in. edukacja ekologiczna, dostęp do
informacji i poszerzanie dialogu społecznego, wzmocnienie instytucjonalne,
innowacje;
b) określenie problemów środowiskowych jakie pozostają do rozwiązania.
c) określenie zmian stanu prawnego gminy od czasu przyjęcia poprzedniego
programu (o ile nastąpiły)
uwzględnienie wyników raportów z wykonania aktualnego programu ochrony
środowiska, które powinny być sporządzane co najmniej raz na 2 lata, w tym wykaz
działań na rzecz środowiska jakie zrealizowano na terenie gminy od czasu przyjęcia
aktualnego programu, w trakcie realizacji bądź, których nie zrealizowano
(z podaniem przyczyn), wykaz ten winien zawierać informację o terminach i środkach
finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć;
część strategiczną dotyczącą poprawy i ochrony środowiska w rozbiciu na cele
średniookresowe (najbliższe 8 lat) i krótkookresowe (najbliższe 4 lata), określenie
celów i działań priorytetowych możliwych do realizacji w okresie programowania
(z treści dokumentu powinno wynikać uzasadnienie priorytetu);
określenie sposobów realizacji programu, które pomocne będą przy jego okresowej,
obowiązkowej ocenie tj:
a) narzędzia i instrumenty realizacji programu,
b) harmonogram realizacji poszczególnych zadań i nakłady na realizację programu
(termin realizacji, wielkość nakładów, źródła finansowania i jednostki
odpowiedzialne za realizację programu),
c) określenie sposobów kontroli realizacji programu (procedury kontroli, wskaźniki
efektywności realizacji programu: presji na środowisko, stanu środowiska i reakcji
oraz procedury weryfikacji programu);
określenie zadań własnych gminy – (przedsięwzięcia, które będą finansowane
w całości lub części ze środków będących w dyspozycji gminy (pełny zakres
informacji niezbędny do ich realizacji);
określenie zadań koordynowanych – (pozostałe zadania związane z realizacją zadań
ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska, które są finansowane ze
środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji
organów i instytucji szczebla wyższego i instytucji działających na terenie gminy, ale
podległych bezpośrednio organom wyższego szczebla);
uwzględnienie ponadlokalnych celów ekologicznych realizowanych przez gminę;
wyniki postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji gminnego programu ochrony środowiska;

Nadrzędnym celem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata
2015-2018, z uwzględnieniem lat 2019-2022” jest wdrożenie polityki ekologicznej
państwa, województwa podkarpackiego oraz powiatu strzyżowskiego na obszarze
gminy.
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Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów
i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla
zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu.
Najważniejsze działania priorytetowe to m.in.:
zakończenie w bieżącym roku prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych
w ramach ESE Natura 2000,




przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgodnie
z prawem UE,



zamknięcie do końca bieżącego roku wysypisk nie spełniających wymogów UE,




wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień,
wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę
środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa,

Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się także następujące działania:


wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska,



przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom
przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji,



zwiększenie retencji wody,



opracowanie krajowej strategii ochrony gleb,



promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla,



ochrona atmosfery,



ochrona wód,



gospodarka odpadami,



modernizacja systemu energetycznego.

zagospodarowania

Polityka ekologiczna państwa podejmuje wyzwania, w tym dotyczące:
1) realizacji założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów
i o konieczności redukcji o 75 % ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych
ściekach komunalnych,
2) sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy
mieszkańców i opracowania planów walki z hałasem,
3) prac nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi
na rynek, czyli o wdrażaniu rozporządzenia REACH
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Cele ekologiczne założone w Programie realizowane będą poprzez działania
inwestycyjne i organizacyjne. Inwestycje ochrony środowiska przyczynią się do:
zmniejszenia degradacji środowiska przyrodniczego, podniesienia jakości życia
mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach działalności gospodarczej
związanej z turystyką, zwiększenia konkurencyjności gospodarki województwa.
Działania organizacyjne pozwolą na rozwój struktur i narzędzi zarządzania
środowiskiem oraz monitoringu środowiska. Określone w Programie działania są
skierowane do wszystkich podmiotów mających prawno-finansowe możliwości ich
podejmowania.
Strategiczny dokument, który został uwzględniony przy sporządzaniu niniejszego
Programu to „Program ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 20082011, przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 maja 2008r .
Dokument ten tworzy ramy, w które wpisuje się powiatowy program ochrony
środowiska będący instrumentem realizacji lokalnej polityki w dziedzinie ochrony
środowiska.

Rys. nr 1.Korelacje Programu z innymi dokumentami

Plan Rozwoju
Lokalnego
Strategia Rozwoju
Gminy Wiśniowa

Polityka
ekologiczna państwa

PROGRAM
OCHRONY
ŚRODOWISKA
GMINY WIŚNIOWA

Program ochrony
środowiska
województwa
podkarpackiego
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O przyjęciu określonych celów, kierunków działań i priorytetów w strategii działań
na rzecz ochrony środowiska, jego poprawy i racjonalnego wykorzystania zdecydowały
głównie następujące aspekty:
a) specyfika gminy
b) analiza stanu środowiska obejmująca:

analizę problemów z dziedziny ochrony środowiska istotnych dla gminy,

analizę problemów możliwych do rozwiązania na poziomie gminy,

diagnozę istniejącego stanu środowiska,
c) krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne dokumenty strategiczne, nakreślające
kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przewidujące realizację zadań
z dziedziny ochrony środowiska wynikające z integracji z Unią Europejską,
d) opinie i wnioski zebrane na etapie opracowywania i opiniowania Programu oraz
w okresie jego udostępniania do publicznego wglądu dotyczące:
proponowanych przedsięwzięć,
priorytetów o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
konieczności cyklicznej weryfikacji celów zawartych w Programie.
Podejście takie zapewnia spójność pomiędzy Polityką ekologiczną państwa
oraz programami ochrony środowiska przyjętymi na wszystkich szczeblach
zarządzania.
Wójt Gminy Wiśniowa winien co 2 lata przekazywać Radzie Gminy oraz
Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego raport z realizacji Programu.
Natomiast przynajmniej co 4 lata należy uchwalać nowy Program.

Podstawową zasadą polityki ekologicznej powiatu strzyżowskiego, jest podobnie
jak na szczeblu wojewódzkim zasada zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska
stanowi jeden z priorytetów rozwoju regionu i w dokumentach tych zagadnienia z tym
związane zostały uszczegółowione.
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2. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE

Położenie i powierzchnia
Gmina Wiśniowa leży około 40 km na południowy zachód od Rzeszowa –
głównego miasta regionu. Należy do powiatu strzyżowskiego, jest najmniejszą z gmin
powiatu, którą tworzy 13 wsi położonych w dolinie Wisłoka oraz wzdłuż jego północnych
i południowych dopływów. Zachodnią granicę gminy stanowi naturalny fragment
Pogórzy: Strzyżowskiego i Dynowskiego, ujęty granicami parku krajobrazowego.
Na południe od doliny Wisłoka jest to zalesione pasmo Jazowej z Czarnówką (491 m
n.p.m.) i Krowią Górą (469 m n.p.m.), na północ zaś część masywu Barda i Góra Chełm
(528 m n.p.m.) z rezerwatem (155 ha), w którym chroniony jest naturalny kompleks
lasów bukowych i bukowo-jodłowych. Jest jedną ze 160 gmin województwa
podkarpackiego. Powierzchnia gminy wynosi 8 329 ha. Stanowi to 0,5% powierzchni
województwa podkarpackiego i 16,5% powierzchni powiatu strzyżowskiego.
Administracyjnie, Gmina Wiśniowa podzielona jest na 13 sołectw Jaszczurowa,
Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka,
Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice, Wiśniowa. Trzy dominujące to Różanka,
Szufnarowa oraz Wiśniowa, które stanowią 38% całego obszaru Gminy. Ludność
zamieszkująca te trzy sołectwa stanowi 45% ogółu ludności Gminy, która liczyła
w 2011r. 8 406 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 101 osób/km2. Gmina
Wiśniowa położona jest w środkowo – zachodniej części województwa podkarpackiego
w powiecie strzyżowskim. Od północy Gmina Wiśniowa graniczy z gminą Wielopole
Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski), od południowego zachodu z gminą
Wojaszówka (powiat krośnieński), od zachodu sąsiaduje z gminą Frysztak (powiat
strzyżowski), natomiast od strony wschodniej graniczy z gminą Strzyżów (powiat
strzyżowski).
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Rys. Nr 2. Położenie gminy Wiśniowa w powiecie Strzyżowskim
Źródło: „Strategia Rozwoju Gminy Wisniowa na lata 2006-2013”

Gmina leży na obszarze dwóch regionów: Pogórza Dynowskiego i Pogórza
Strzyżowskiego, które oddziela od siebie linia rzeki Wisłok. Obszar położony na lewym
brzegu rzeki należy do Pogórza Strzyżowskiego, natomiast tereny na prawym brzegu
zaliczane są do Pogórza Dynowskiego. Większa część obszaru Gminy położona jest
w zlewni rzeki Wisłok, którą zasilają potoki Pstrągówka i Szufnarówka oraz inne
bezimienne cieki stanowiące dopływy rzeki.
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Rzeszów-Jasło. Dobre połączenia
zapewnia komunikacja autobusowa na trasie Rzeszów-Krosno, do przejścia
granicznego w Dukli, Rzeszów-Jasło, Rzeszów-Iwonicz, Rzeszów-Wielopole
Skrzyńskie-Ropczyce-Dębica, a także linie lokalne.
Dane demograficzne
Ludność Gminy Wiśniowa w 2011r wynosiła 8406 mieszkańców co dawało
gęstość zaludnienia ok. 101 osób na 1 km2. Jest to mniejsza gęstość niż w powiecie
strzyżowskim (124 osób/km2)., czy województwie podkarpackim (119 osób/km2).
W Gminie Wiśniowa poziom mieszkańców w latach 2009 – 2011 kształtował się
na podobnym poziomie.
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Wykres 1. Ludność gminy Wiśniowa w latach 2009-2011
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Tabela nr 1 . Gmina Wiśniowa na tle powiatu /2011r./
Powierzchnia
Wyszczególnienie
(km2)
GMINA WIŚNIOWA
83
Powiat strzyżowski
504
Udział procentowy
16,47

Ludność
ogółem
kobiety
8406
4222
62318
31491
13,44
13,40

Główny Urząd Statystyczny

Wykres nr 2. Liczba ludności w poszczególnych gminach Powiatu Strzyżowskiego /31.12.2011r./
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Struktura płci przedstawia się nieco inaczej niż w innych gminach powiatu czy
województwa. W gminie Wiśniowa kobiety stanowią 50% mieszkańców. W pozostałej
części powiatu w niewielkim stopniu przeważają mężczyźni, zaś generalnie
w województwie większość stanowią kobiety.
Pod względem wiekowym 59% mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym
przedstawia to wykres nr 3.

Wykres nr 3. Struktura wieku mieszkańców Gminy Wiśniowa wyrażona w %

17

21

62

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

Wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (215%) i produkcyjnym
(62%) w populacji ogółem świadczy o dużym potencjale demograficznym Gminy.
Z drugiej jednak strony oznacza wzrost zasobów pracy, co przy braku rozwoju Gminy
rzutować może na poziom bezrobocia.

Warunki naturalne geologia, geomorfologia
Wg fizyko – geograficznego podziału J. Kondrackiego gmina Wiśniowa leży
w Strefie Alpejskiej, w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Karpat Zachodnich,
w obrębie Makroregionu Karpaty Zewnętrzne, w obrębie Mezoregionu Pogórza oraz
Regionów:
• Pogórza Strzyżowskiego,
• Pogórza Dynowskiego. Rzeka Wisłok, ciek II – rzędu zasilający Wisłę,
stanowi naturalną granicę pomiędzy tymi mezoregionami.
Pogórze Strzyżowsko – Dynowskie to pasmo wzgórz, ciągnące się z północnego
zachodu na południowy wschód, poprzecinane dolinami rzek i potoków. W obrębie
Gminy wysokość wzgórz sięga 532m n.p.m. (Góra Chełm).
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Teren Gminy Wiśniowa jest urozmaicony pod względem ukształtowania terenu,
co
w znacznym
stopniu decyduje o
jego
walorach
krajobrazowych.
Gmina leży w obrębie dwóch typów krajobrazu: doliny nadrzecznej Wisłoka oraz pasma
otaczających go wzgórz.
Wiśniowa nie należy do Gmin zasobnych w surowce mineralne. Wśród
występujących wymienić można:
 Piaski – występują w dolinie rzeki Wisłok,
 Piaskowce – występują w rejonie wsi Jazowa,
 Iły eoceńskie – występują w rejonie miejscowości Oparówka i Markuszowa, mogą
być zastosowane do produkcji ceramiki cienkościennej i cegły palonej,
Są to zasoby o temperaturze ok. 85C. Według naukowców są to pokłady o dużej
zasobności, co stwarza szansę na ich wykorzystanie. Pod względem chemicznym jest to
woda zmineralizowana typu chlorkowo-kwaśnowęglowo-sodowa, a pod względem
geologicznym woda węglowo-sodowa. Woda tego typu może być wykorzystywana do
celów leczniczych (balneologia) bądź do innych celów, np. ogrzewania budynków,
szklarni.

Klimat
Gmina Wiśniowa leży w obrębie dwóch dzielnic rolniczo-klimatycznych:
 Dzielnicy Sandomiersko-Rzeszowskiej
 Dzielnicy Podkarpackiej
Dzielnica Sandomiersko-Rzeszowska charakteryzuje się okresem wegetacyjnym
trwającym 210 – 220 dni. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 oC przy
amplitudzie miesięcznej do 23oC, z najcieplejszym lipcem 17,6oC i najchłodniejszym
styczniem -5,2oC. Liczba dni mroźnych waha się w przedziale 17,6-18,1 w styczniu i 3,6
– 13,7 w grudniu, do 5,5 w marcu. Ogółem notuje się średnio w roku 51,1 dni mroźnych.
Największa liczba dni gorących występuje w lipcu i wynosi 11,4 dnia. Okres letni
(średnia temperatura dobowa powyżej 15oC) trwa 90-100 dni w roku, natomiast dni
z temperaturą poniżej zera obserwuje się średnio 121 w roku.
W Dzielnicy Podkarpackiej występuje klimat umiarkowany charakteryzujący się
łagodną zimą, długą i wilgotną wiosną, stosunkowo ciepłym latem z licznymi burzami
oraz długą i ciepłą jesienią. Średnia roczna temperatura waha się w granicach 8,3°C a w
okresie wegetacji wynosi około 13,6°C. Warunki wilgotnościowe nie odbiegają od
średnich krajowych. Najbardziej wilgotnymi miesiącami są listopad i grudzień (86-88%
wilgotności względnej), najmniej czerwiec i maj. Z przebiegiem temperatury i wilgotności
powietrza związane jest występowanie mgieł i zamgleń, których największa ilość
przypada na ostatnie miesiące roku. Bardziej zmienny jest rytm dobowy wilgotności
z maksimum w godzinach nocnych i minimum w południowych. Napływ suchego
powietrza z południa w postaci wiatrów jasielsko-sanockich jest zwykle przyczyną
zaburzenia tego rytmu.
Wiatry – ruch powietrza - w makroskali rejonu gminy zdominowany jest napływem
powietrza zachodniego i wschodniego oraz modyfikującą rolą doliny Wisłoka i gór
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sterujących wiatrami z południa i południowego-zachodu. Cisze i wiatry do 1 m/s
występują około 8,6% w roku.
Przebieg roczny zachmurzenia jest typowy. Najbardziej chmurne są miesiące
jesienno-zimowe, najmniej wiosenne i letnie. Ilość dni pogodnych z zachmurzeniem
wynosi 45, pochmurnych około 150. Opady letnie są najwyższymi w ciągu roku, średnio
wynoszą one 90-98mm. W półroczu chłodnym pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio
83 dni. Roczna suma opadów wynosi około 700 mm.
Klimat ten sprzyja uprawie wszystkich roślin.
Podstawowy potencjał gminy Wiśniowa stanowią zasoby i walory naturalne.
Obecnie gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 5560 ha, co stanowi 66% jej
powierzchni. Są to przede wszystkim grunty orne na glebach IV klasy bonitacyjnej oraz
pastwiska.
Zarówno na obszarze użytków rolnych jak i lasów, gleby są głębokie, zasobne
w przyswajalne dla roślin składniki, a więc przydatne do uprawy cennych gatunków
roślin.
Gleby użytków rolnych o niekorzystnych warunkach wodnych zostały
w zdecydowanej większości ulepszone poprzez melioracje oddziałujące na 1860 ha.
Gleby na terenie Gminy zaliczają się w większości do III i IV klasy bonitacyjnej.
Na podstawie rolniczej klasyfikacji gleb użytków rolnych na poszczególne klasy
bonitacyjne przypada:
• klasa II -2,2%,
• klasa III -26,6% ,
• klasa IV -60,7%,
• klasa V -8,5%,
• klasa VI -1,9% .
Gleby najlepszej jakości występują na tzw. Zawisłoczu, w miejscowościach:
Jazowa, Kozłówek, Markuszowa. W dorzeczu Wisłoka występują mady - gleby bardzo
urodzajne jednak trudne do uprawy. Najgorsze warunki glebowe występują we wsiach
Jaszczurowa, Szufnarowa i Niewodna. Miejscowości te charakteryzują się górzystym
terenem, nie pozwalającym na pełną mechanizację prac związanych z działalnością
rolniczą. Większość gruntów rolnych posiada dobre walory zdrowotne i powinny być one
przeznaczone pod produkcję zdrowej żywności.
Stosunkowo czyste środowisko oraz wzrastający popyt na produkty ekologiczne
może w przyszłości skutkować powstaniem akredytowanych gospodarstw
ekologicznych. Już teraz zauważa się zainteresowanie rolników tym tematem. W chwili
obecnej na terenie Gminy istnieją 2 gospodarstwa ekologiczne. Potrzebny jest system
wspierania i zachęt do tworzenia nowych.
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Działalność gospodarcza
Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2011r.
zarejestrowanych było 358 podmiotów gospodarczych, z tego 17 podmiotów w sektorze
publicznym, a 295 w sektorze prywatnym.
Wykres Nr 3. Procentowy udział poszczególnych sektorów działalności gospodarczej.
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Flora i fauna
Dolina Wisłoka to obszar bezleśny, natomiast otaczające go zbocza gór
porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie. Wzgórza
na terenie Gminy obfitują w liczne źródła czystej wody.
Znaczny obszar należący do południowej i zachodniej części Gminy został objęty
ochroną w ramach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten
charakteryzuje się przewagą szerokich garbów wzniesień prawie w całości porośniętych
lasami. Granice parku stanowi droga Markuszowa – Wiśniowa – Jaszczurowa.
W związku ze stosunkowo niewielkim rozwojem lokalnego przemysłu stopień
zanieczyszczenia środowiska naturalnego Gminy Wiśniowa nie jest wysoki. Jednak nie
bez znaczenia pozostają zanieczyszczenia emitowane poza jej granicami, a szczególnie
z pobliskiego Krosna.
Stan wód powierzchniowych na terenie Gminy Wiśniowa jest relatywnie znacznie
gorszy niż powietrza. Podobnie jak na obszarze całej Polski, również w Gminie
Wiśniowa cieki wodne wykorzystywane są jako odbiorniki ścieków, przeważnie nie
oczyszczanych. Głównymi zanieczyszczeniami wód są osiedla wiejskie zlokalizowane
bezpośrednio nad przepływającymi przez nie ciekami. Poza ściekami bytowymi z osiedli,
jako źródła zrzutu ścieków należy wymienić zakłady przemysłowe spoza obszaru
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Gminy.
Wśród zasobów naturalnych Gminy Wiśniowa, lasy zajmują obszar 1 956 ha, tj.
23% powierzchni całej Gminy. Dominują tutaj zespoły buczyny karpackiej w formie
podgórskiej. W niżej położonych partiach lasu przeważa dąb szypułkowy, klon polny,
lipy drobnolistne i szerokolistne oraz grab zwyczajny. Sporadycznie występuje olszyna
górska i wierzba.
Wskaźnik zalesienia wynosi w gminie 23%.
Środowisko przyrodnicze Gminy Wiśniowa, zwłaszcza jej części południowej, jest
dobrze zachowane. Świadczy o tym występowanie wielu gatunków zwierząt i roślin
objętych ochroną gatunkową. Wzgórza obfitują tu w liczne źródła czystej wody.
Największą rzeką Gminy jest Wisłok. W dolinie Wisłoka znajdują się bogate zasoby wód
podziemnych.
Cechą charakterystyczną świata zwierzęcego Pogórza Strzyżowskiego, a tym
samym gminy Wiśniowa, jest przejściowość wynikająca z położenia terenu między
Karpatami a Niżem Polski. O wysokiej wartości przyrodniczej omawianego terenu
świadczy fakt występowania wielu gatunków roślin osiągających tu granice swojego
zasięgu występowania, co związane jest z tym, iż obszar Pogórza stanowi formę
przejściową pomiędzy terenami górskimi i nizinnymi.
Wiele z występujących tu gatunków zwierząt i roślin jest wymieniona w „Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt”, „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin” jako zagrożone
w swym bycie gatunki. Dobrze zachowane są też ich siedliska, co korzystnie wpływa na
możliwości zachowania i ochrony przed antropopresją licznych gatunków zwierząt
i roślin.








Trzon fauny Pogórza stanowią m.in.:
ssaki – jeleń europejski, sarna, dzik, zając szarak, jeż, kret, kuna leśna, łasica,
ptaki – dzięcioł trójpalczasty, drozd obroźny, puszczyk uralski, kwiczoł, jarząbek,
muchówka białoszyja, żołna, dzięcioł syryjski, pliszka górska, bocian czarny,
bocian biały, trzmielojad, orlik krzykliwy, pustułka, puchacz, sowa uszata,
puszczyk uralski, jaskółka brzegówka, pliszka górska, orzechówka, rudzik, drozd
obrożny, drozd śpiewak, gil, kruk, zięba,
gady – jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, gniewosz
plamisty, żmija zygzakowata – wszystkie są objęte ochroną gatunkową,
płazy – salamandra plamista, traszka górska, traszka karpacka, kumak górski,
ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba trawna, żaba moczarowa
ryby - kleń, płoć, karp, szczupak, brzana, leszcz.

Z licznie występujących na terenie Gminy gatunków zwierząt aż 151 objętych jest
ochroną gatunkową. Z reguły są to kręgowce, ponieważ świat bezkręgowców nie został
dotychczas wystarczająco przebadany. Źródła literaturowe podają, że z bezkręgowców
występuje tu m.in. 26 gatunków biegaczy i 19 gatunków trzmieli.
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O bogactwie fauny na badanym terenie świadczy fakt występowania 223
gatunków kręgowców przechodzących naturalny rozród (w Polsce występuje 434
gatunki).
Szata roślinna Gminy odznacza się wielkim bogactwem i różnorodnością, na jej
obszarze mają swoje stanowiska rośliny objęte ochroną gatunkową (25 gatunków roślin
naczyniowych). Należą do nich m.in. tojad, podrzeń żebrowiec, buławnik
wielkokwiatowy, wawrzynek wilczełyko, goździk kosmaty, kruszczyk rdzawoczerwony,
skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg, bluszcz pospolity, śnieżyca wiosenna, lilia
złotogłów, listera jajowata, gnieźnik leśny, podkolan biały, kłokoczka południowa,
kopytnik pospolity, marzanka wonna, pokrzyk wilcza jagoda, centuria pospolita,
goryczka, paprotka zwyczajna, pierwiosnka wyniosła, pierwiosnka lekarska.
Roślinność naczyniowa, jest tu bardzo bogata, głównie o charakterze reliktowym
i rzadkim. Największe i najbardziej cenne zbiorowiska i stanowiska roślin chronionych
znajdują się na terenie rezerwatów przyrody.
Roślinność obszarów leśnych Gminy stanowią m.in. zespoły buczyny karpackiej,
które w wyższych partiach wzniesień (powyżej 450 – 500m n.p.m.) tworzą unikalne,
w tym regionie, piętro regla dolnego. Piętro to składa się z głównie z buka, jodły
z domieszką jawora oraz licznych gatunków roślin górskich.
Poniżej regla dolnego na poziomie 360-500 m n.p.m. występuje zbiorowisko
buczyny karpackiej. Rośnie tu buk, jodła lub oba te gatunków, z domieszką graba, dębu
szypułkowego
i sztucznie wypreparowanej sosny zwyczajnej. W obrębie tego piętra rozwija się bogate
runo leśne ze znacznie większym niż w piętrze wyższym udziałem roślin niżowych.
Najniższe partie piętra pogórza (do 360 – 400m n.p.m.) porastają grądy z dominacją
graba, dębów oraz udziałem lipy drobnolistnej, sosny i buka. W dolinach potoków
występują smugi jesionowego łęgu podgórskiego i nadrzecznej olszyny górskiej. W
najniżej położonych dolinach cieków wodnych zachowały się fragmenty niżowego łęgu
jesionowo – olszowego, w którym między innymi rośnie osobliwość florystyczna tego
regionu jaką jest chroniona okazała paproć górska – pióropusznik strusi.
Turystyka
Walory krajobrazowe obszaru Gminy Wiśniowa, stwarzają duże możliwości
rozwoju turystyki. Rozwój turystyki winien być ukierunkowany na utrzymanie i stałe
podnoszenie atrakcyjności Gminy Wiśniowa, na zwiększenie obsługi turystów
odwiedzających tereny Gminy oraz na zwiększenie udziału tej funkcji w kształtowaniu
regionalnej bazy ekonomicznej.
Gmina Wiśniowa bogata jest w wiele atrakcji turystycznych, które zachęcają
głównie do pieszych wędrówek szlakami turystycznymi. Pozwoli to zaobserwować
piękno tutejszej przyrody, cudowne ukształtowanie terenu, a także wiele obiektów
zabytkowych - głównie sztuki sakralnej. Tereny te zachęcają również do uprawiania
agroturystyki.
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Infrastruktura
Drogi
Gmina Wiśniowa posiada stosunkowo dobrą dostępność komunikacyjną,
zapewnioną układem drogowym i kolejowym. Przez obszar Gminy przebiegają dwie
drogi wojewódzkie Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa oraz Nr 988 Babica-StrzyżówFrysztak-Warzyce, których łączna długość wynosi 12 206 m. Zapewniają one gminie
powiązania z większymi ośrodkami miejskimi, dostęp do centrów handlowo-usługowych
i administracyjnych. Dostępność komunikacyjną z sąsiednimi terenami zapewniają
również drogi powiatowe o łącznej długości 39,433 km.
Łączna długość publicznych dróg gminnych wynosi 24,300 km. Stanowią one
51,9% sieci komunikacyjnej Gminy.
Wykres nr 4. Drogi na terenie gminy Wiśniowa.
16%

52%
32%

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

drogi gminne

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Gminę Wiśniowa należy zaliczyć do obszarów o dobrze rozwiniętej sieci
drogowej. Problem stanowi zły stan techniczny i funkcjonalny szeregu odcinków dróg
gminnych, lokalnych i dojazdowych (wąskie jezdnie, łuki poziome o nienormatywnych
promieniach, duże spadki podłużne, liczne załomy tras, brak lub nie utrzymywane
pobocza), które powodują utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, szczególnie
w okresie intensywnych prac polowych, kiedy po tych drogach poruszają się maszyny
rolnicze o dużych gabarytach. Nawierzchnie często są zniszczone, jezdnie posiadają
liczne wyboje, koleiny, deformacje. Pojawiają się problemy z odprowadzeniem wód
opadowych. Konieczne są więc prace inwestycyjne związane z remontem, przebudową,
czy modernizacją nawierzchni dróg.
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Gospodarka wodna
Ludność Gminy Wiśniowa jest zaopatrywana w wodę głównie z wodociągów
zbiorczych oraz z własnych studni. Wodociągi w Gminie zasilane są przede wszystkim z
ujęć wód źródlanych oraz podziemnych. Jakość wody uzdatnionej i koszty uzdatniania
zależą od jakości wody surowej.

Na terenie Gminy eksploatowane są następujące ujęcia:
 Trzy ujęcia źródlane będące w zarządzie spółki wodno – wodociągowej
w Wiśniowej o łącznej udokumentowanej wydajności wynoszącej QE =
8,28m3/h.
 Studnia głębinowa S-1 o łącznej udokumentowanej wydajności wynoszącej QE
= 2 m3/h. W wodę z tych ujęć jest zaopatrywana ludność Wiśniowej,
 Spółka Wodno – Wodociągowa w Tułkowicach II posiada pozwolenie wodno –
prawne na pobór wody. Woda ujmowana jest z dwóch źródeł
udokumentowanych o łącznej wydajności QE = 1,2m 3/h. Z ujęć tych
zaopatrywane jest ludność z miejscowości Tułkowice, Markuszowa jedynie
część, Kożuchów.
 Spółka Wodno – Wodociągowa w Pstrągówce posiada pozwolenie wodno –
prawne na pobór wody. Woda ujmowana jest z dwóch źródeł
udokumentowanych o łącznej wydajności QE = 4,8m 3/h.
 Spółka Wodno - Wodociągowa w Kalembinie posiada pozwolenie wodno –
prawne na pobór wody. Woda ujmowana jest za pośrednictwem studni
wierconej S-1 o wydajności QE = 6,5m3/h oraz z dwóch studni kręgowych K-1
i K-2 o łącznej wydajności QE = 3,5m3/h.
 Spółka Wodno - Wodociągowa w Różance posiada pozwolenie wodno –
prawne na pobór wody. Woda ujmowana jest z czterech źródeł
udokumentowanych o łącznej wydajności QE = 5,6m3/h.
 W miejscowości Wiśniowa znajduje się głębinowe ujęcie wód podziemnych. Od
2001 roku właścicielem tego ujęcia jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wiśniowej. Woda z tego ujęcia, wodociągiem, kierowana jest do 75 mieszkań
(39 należących do 2 wspólnot mieszkaniowych i 36 gospodarstw domowych)
oraz do budynku oficyny w kompleksie pałacowo-parkowym.
W wodę wodociągową zaopatrywane są także następujące miejscowości:
 Kalembina (dwa ujęcia wód podziemnych znajdują się w Kalembinie oraz
w Kożuchowie),
 Kozłówek (dwa ujęcia powierzchniowej w Kozłówku),
 Kożuchów (jedno ujęcie wód podziemnych w Kożuchowie)
 Markuszowa (dwa ujęcia w Kozłówku i Markuszowej)
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 Jazowa (ujęcie w Jazowej),
 Jaszczurowa (ujęcie w Jaszczurowej),
 Szufnarowa (dwa ujęcia wód podziemnych w Szufnarowej)
Wodę ujmowaną ze zbiorników wyrównawczych wodociągami doprowadza się do
odbiorców.
Pozostali mieszkańcy Gminy zaopatrują się w wodę ze studni kopanych.
Korzystają oni najczęściej z pierwszego napotkanego zwierciadła wód. Często są to
ujęcia mało zasobne w wodę. Woda z tych studni jest narażona na zanieczyszczenia ze
względu na małą miąższość warstwy izolującej.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych, o wyraźnie
antropogenicznym charakterze, są ścieki komunalne i przemysłowe. Znaczący wpływ
mają również spływy powierzchniowe, szczególnie z terenów stanowiących grunty orne.
Gmina Wiśniowa posiada mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków
opartą na działaniu niskoobciążonego osadu czynnego, o przepustowości 200 m 3/dobę
(rozbudowywana do przepustowości 2x400 m3/dobę). Oczyszczalnia obsługuje budynki,
mieszkania, urzędy, instytucje i zakłady pracy znajdujące się na terenie miejscowości
Wiśniowa. Do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni,
beczkowozami przywożone są ścieki. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni
wynosi około 130m3/dobę przy średniej przepustowości 200m3/dobę (przepustowość
maksymalna wynosi 260m3/dobę). Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do potoku
Szufnarówka (dopływu rzeki Wisłok).
Na terenie Gminy znajdują się jeszcze dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków,
które obsługują Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy „Caritas” oraz Szkołę
Podstawową w Szufnarowej. Przepustowość tych oczyszczalni jest niewielka (poniżej
5m3/dobę).
W pozostałych przypadkach ścieki są gromadzone w tzw. szambach i wywożone
do oczyszczalni ścieków, bądź odprowadzane bezpośrednio do gruntu lub do cieków, co
powoduje zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Gazownictwo
Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć gazową. Istniejące sieci gazowe
i stacje redukcyjne w większości zabezpieczają bieżące potrzeby. Sieć gazowa
wymaga jednak dalszej rozbudowy i modernizacji.
Rozbudowana sieć dystrybucji butli z gazem płynnym pozwala na wykorzystanie
gazu do celów bytowych i grzewczych w budynkach nie podłączonych do gazociągu.
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Telekomunikacja
Potrzeby w zakresie telefonizacji w Gminie są zaspokojone. Gmina objęta jest
działalnością Zakładu Telekomunikacyjnego Polska S.A. w Strzyżowie. Aktualnie z
usług telekomunikacyjnych na terenie gminy korzysta ok.1000 abonentów i liczba ta
ciągle maleje. Lista abonentów telefonii stacjonarnej jest uzupełniona przez abonentów
telefonii komórkowej.
Na terenie Gminy, w miejscowości Szufnarowa, zostały wybudowane 3 stacje
przekaźnikowe, co w znacznym stopniu poprawiło zasięg telefonii komórkowej.
Elektroenergetyka
Istniejący stan systemu energetycznego w Gminie Wiśniowa pokrywa aktualne
potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna. Wymaga on jednak ciągłej
rozbudowy i konserwacji, zwłaszcza po niespodziewanych uciążliwościach
pogodowych.
3. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA
3.1 Powietrze i hałas
Stan zanieczyszczenia powietrza
Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszanina gazów,
tworzącą zewnętrzną strefę Ziemi. Procentowy skład powietrza w przeliczeniu na
powietrze suche, pozbawione pary wodnej jest następujący:
Azot - 78,06 % (objętościowych);
Tlen - 20,98 % (objętościowych);
Argon - 0,93% (objętościowych);
inne - 0,03 % (objętościowych).
Jest to średni skład tzw. powietrza czystego, stanowiącego wzorzec do oceny
stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, z którym człowiek ma kontakt
codziennie. Odstępstwa od składu czystego powietrza świadczą o jego
zanieczyszczeniu. Substancje, które w wyniku naturalnych zdarzeń przyrodniczych lub
działalności ludzkiej dostają się do powietrza zmieniając ilościowo lub jakościowo jego
skład naturalny uważane są za zanieczyszczenia. Im bardziej skład powietrza będzie
różny od składu powietrza czystego, tym bardziej będzie ono zanieczyszczone, a tym
samym bardziej uciążliwe dla środowiska biologicznego. Stopień zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego nad wybranym obszarem zależy głównie od następujących
czynników:
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wielkości emisji z wszystkich emitorów znajdujących się na tym obszarze oraz
rodzaju, ilości, rozmieszczenia i wysokości efektywnej emitorów,
napływu zanieczyszczeń spoza tego obszaru,
warunków klimatycznych i meteorologicznych regionu, na którym znajduje się
rozpatrywany obszar,
ukształtowania i zagospodarowania terenu.

Zanieczyszczenia emitowane do powietrza niekorzystnie wpływają nie tylko na stan
atmosfery, ale także na jakość oraz czystość wód i gleb, rozwój roślin i zwierząt, a co za
tym idzie także na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
można
podzielić
na
chemiczne
wprowadzane
w
postaci
gazów
i aerozoli (dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla) oraz mechaniczne, do
których zaliczane są różnego rodzaju pyły.
Poziomy zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) oraz pyłowych z zakładów
szczególnie uciążliwych znajdujących się na terenie poszczególnych powiatów
w województwie Podkarpackim są przedstawione w raporcie WIOŚ- u mówiącym o
stanie środowiska w roku 2011. Z raportu wynika iż w powiecie strzyżowskim poziom
zanieczyszczeń gazowych wyniósł około 30 Mg/rok.

.
Wykres nr 5. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie
uciążliwych w powiatach województwo podkarpackiego w latach 2009 – 2011 .
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Wykres nr 6. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach
województwo podkarpackiego w latach 2009 – 2011 .

W porównaniu z emisją z innych powiatów województwa podkarpackiego emisja
z powiatu strzyżowskiego nie stanowi dużego procentu, tym samym nie powoduje
dużego zanieczyszczenia środowiska. Teren powiatu należy do strefy C.
Stopień uprzemysłowienia gminy jest niewielki, zlokalizowane są tu jedynie
podmioty gospodarcze zaliczane do małych i średnich. Wielkość emisji zanieczyszczeń
do powietrza pochodzi głównie od lokalnych kotłowni pracujących na rzecz szkół
i budynków użyteczności publicznej, gospodarstw domowych oraz ruchu
samochodowego.
Kotłownie lokalne opalane są zazwyczaj drewnem lub węglem kamiennym
o zróżnicowanych parametrach – często wysokiej zawartości siarki. Niejednokrotnie
w kotłowniach domowych (szczególnie w okresie zimowym) spalane są różnego rodzaju
odpady (tworzywa sztuczne, tekstylia, opony). Zanieczyszczenia powstające w wyniku
spalania takiego „paliwa” nie tylko powodują wprowadzanie do środowiska szkodliwych
gazów jak np. chlor, dioksyny i furany, ale także powodują uciążliwości zapachowe dla
sąsiadujących gospodarstw.
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Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach definiowanych jako obszar
aglomeracji o liczbie mieszkańców pow. 250 tys. lub obszar powiatu, który nie wchodzi
w skład aglomeracji. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny
jakości powietrza stanowią:
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji.
Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z określonymi wymaganiami
w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są
spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona
przyjęte standardy). Dla zanieczyszczeń, dla których określony jest margines tolerancji
obowiązuje trójstopniowa skala klasyfikacji:
Klasa strefy

Poziom stężeń zanieczyszczenia

Wymagane działania

A

nie przekraczający poziomu
dopuszczalnego

utrzymanie
stężeń
zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego
oraz
próba
utrzymania
najlepszej
jakości
powietrza
zgodnej
ze
zrównoważonym rozwojem

B

powyżej poziomu dopuszczalnego
lecz nie przekraczający poziomu
dopuszczalnego powiększonego o
margines tolerancji

- określenie obszarów przekroczeń
poziomu dopuszczalnego;
- określenie przyczyn przekroczenia
poziomu dopuszczalnego substancji
w powietrzu, podjęcie działań w
celu zmniejszenia emisji substancji.

C

powyżej poziomu dopuszczalnego
powiększonego o margines
tolerancji

- określenie obszarów przekroczeń
poziomu dopuszczalnego oraz
poziomu dopuszczalnego
powiększonego o margines
tolerancji;
- opracowanie programu ochrony
powietrza POP w celu osiągnięcia
poziomu dopuszczalnego
w wyznaczonym terminie.

Źródło: WIOŚ Rzeszów
W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2011 zanieczyszczeń
województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto
Rzeszów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część
województwa jako strefa podkarpacka W zakresie pyłu PM 10 oraz pyłu PM2,5 strefa
podkarpacka, do której zaliczono Gminę Wiśniowa znalazła się w strefie C
(przekroczenie standardów imisyjnych)
Analizując wyniki stężenia pyłu PM2.5
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w kontekście czasu, w którym wystąpiło narażenie ludzi na ponadnormatywne
zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko takie utrzymywało się
w strefie miasto Rzeszów przez 40% roku, natomiast w strefie podkarpackiej od 34% do
48% roku. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zależy od kierunku wiatrów na danym
terenie. Najczęstsze kierunki wiatru przedstawiono na rysunku nr 3 .

Rysunek Nr 3. Róża wiatrów

liczba przekroczeń
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Wykres nr 7. Liczba przekroczeń zanieczyszczeń powietrza
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Wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza, w rozbiciu na
podstawowe zanieczyszczenia w 2011 r. przedstawiała się następująco: dwutlenek
siarki 9 Mg, tlenki azotu 4 Mg, tlenek węgla 11 Mg, pozostałe zanieczyszczenia gazowe
1 Mg.
Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego
monitoringu środowiska, jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu
w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających
poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności programów
naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza
jest ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym obszarem dla monitoringu powietrza są
miasta i aglomeracje miejskie.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), ochrona
powietrza atmosferycznego polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości powietrza,
przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych
(docelowych) dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie
poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych (docelowych), gdy nie
są one dotrzymane.
Podkarpacie zobowiązane jest do włączenia się w wypełnianie krajowych celów
polityki klimatycznej, dotyczy to głównie rozwoju odnawialnych źródeł energii
i wzrostu efektywności ich wykorzystania. Polska jest zobowiązana do ochrony warstwy
ozonowej jako strona Konwencji wiedeńskiej i Protokołu montrealskiego w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową. Stosowanie substancji zubożających
warstwę ozonową regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach
zubożających warstwę ozonową. Urządzenia, w których stosowane są dopuszczone
przez regulacje UE substancje tj. instalacje i urządzenia chłodnicze oraz urządzenia
klimatyzacyjne podlegają kontroli (WIOŚ) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.
Dla niektórych substancji (HCFCs) obowiązuje harmonogram redukcji na wycofanie
z obrotu i stosowania.

Chemizm opadów atmosferycznych
Badania chemizmu opadów mają na celu uzyskanie informacji o obciążeniu gleb,
wód powierzchniowych i obszarów leśnych zanieczyszczeniami deponowanymi
w powietrzu. Opady atmosferyczne gromadzą zanieczyszczenia emitowane do
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atmosfery i przenoszą je na znaczne odległości. Z powodu dużej zmienności warunków
meteorologicznych w skali miesięcy, sezonów w ciągu roku, w zależności od miejsca
i czasu, ilości wnoszonych przez opady zanieczyszczeń jest bardzo zróżnicowane.
W ramach krajowego monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych
i depozycji do podłoża na obszarze województwa podkarpackiego w 2011 roku
analizowano wody opadowe na stacji IMGW zlokalizowanej w Lesku. Suma opadów
wyniosła 776,9 mm i była niższa w stosunku do roku 2010 o 29,6%. Najwyższy opad
zanotowano w miesiącu lipcu. Wartość pH wód opadowych mieściła się w zakresie
3,98- 7,18, z czego średnia ważona wyniosła 5,15. W 49% badanych próbkach
stwierdzono ‘kwaśne deszcze’ co oznacza wzrost ilości ich występowania
w porównaniu z rokiem poprzednim o 9,1%.
Wniesiony wraz z opadami w 2011 roku ładunek siarczanów wyniósł
15,82 kg/h, ładunek azotanów i azotynów 3,14 kg/h, azotu amonowego 4,24 kg/h, azotu
ogólnego 14,08 kg/h, fosforu ogólnego 0,457 kg/h, ołowiu 0,01 kg/h, niklu
0,01 kg/h, kadmu 0,002 kg/h, ładunek chlorków kształtował się na poziomie
6,38 kg/h.

Hałas
Hałas jest specyficznym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko,
charakteryzuje się złożonością, mnogością źródeł. Jest jednym z poważniejszych
problemów środowiskowych i może stać się przyczyną powszechnej jego degradacji.
Klimat akustyczny tworzy zespół dźwięków występujących w środowisku, niezależnie od
źródeł je wywołujących. W klimacie akustycznym obszarów dominuje hałas emitowany
przez środki komunikacyjne i tereny przemysłowe. W skład hałasu komunikacyjnego
wchodzi hałas: drogowy, kolejowy i loniczyt.
W zależności od źródła hałasu zewnętrznego narażeni możemy być na:
hałas komunikacyjny, w tym:

drogowy (uliczny),

lotniczy,

kolejowy,
Dźwięki pochodzące z wymienionych źródeł w przeważającej mierze tworzą klimat
akustyczny środowiska i są odpowiedzialne za codzienną uciążliwość
i szkodliwość hałasu w miejscu zamieszkania i wypoczynku.
W ostatnich latach coraz większym problemem staje się hałas związany
z motoryzacją i mechanizacją. Wszechobecność hałasu w naszym życiu zawodowym

26

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa
na lata 2015 -2018, z perspektywą na lata 2019-2022

i domowym budzi uzasadniony niepokój i uczucie zagrożenia. Hałas o takich poziomach
jakie występują zwykle w środowisku, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia,
ale wpływa w dużym stopniu na sferę psychiczną człowieka i może prowadzić do
różnych zaburzeń.
Hałas wywiera negatywny wpływ na psychikę i zdrowie człowieka. O nasileniu
i charakterze reakcji człowieka na hałas decyduje jego subiektywna wrażliwość. Dotyczy
ona reakcji emocjonalnych, subiektywnych odczuć oraz fizjologicznych predyspozycji
odbioru dźwięku. Negatywne skutki oddziaływania na organizm i wszystkie jego funkcje
mogą być liczne i różnorodne:


dotyczą funkcji psycho-intelektualnej i zdrowia fizycznego, postrzegane są
w układach wegetatywnych i w ośrodkowym układzie nerwowym, w narządzie
słuchu (pogarszanie odbioru i rozumienie mowy utrudniają komunikację
międzyludzką), pogorszenie psychicznej i intelektualnej sprawności oraz jej
skuteczności (stany irytacji, niepokoju, rozdrażnienia, lęku), zaburzenia snu.

Przykładowe zaburzenia i schorzenia w organizmie ludzkim spowodowane działaniem
hałasu to: wcześniejsze starzenie się, skrócenie życia o 8-12 lat, uszkodzenie słuchu
i zakłócenia mowy, zmiana rytmu oddychania i rytmu serca, zmiana tętna i ciśnienia
krwi, bóle mięśni i stawów, zaburzenia przewodu pokarmowego, zmiany w wydzielaniu
skórnym, zaburzenia równowagi emocjonalnej.
Z powodu szkodliwości dla zdrowia oraz oddziaływanie na organizm
w zależności od poziomu hałasu można go podzielić na pięć grup. Hałasy o poziomie:
1. Poniżej 35 dB - są nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub
przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia.
2. W granicach 35 - 70 dB - powodują zmęczenie układu nerwowego, utrudniają
porozumiewanie się, zasypianie i wypoczynek, obniżają ostrość wzroku.
3. W granicach 70 - 85 dB - wpływają ujemnie na wydajność pracy, bóle głowy,
osłabienie słuchu, zaburzenia nerwowe.
4. W granicach 85 - 130 dB - powodują liczne zaburzenia organizmu ludzkiego m.in.
układu krążenia i pokarmowego.
5. Powyżej 130 dB - trwałe uszkadzają słuch, wywołują drgania niektórych organów
wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia, choroby psychiczne.
Badania dowodzą, że osoby zamieszkałe w gorszych warunkach akustycznych
kilkakrotnie częściej doświadczają zakłóceń, utrudnień oraz dolegliwości zdrowotnych.
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Odnotowanymi objawami stanu zdrowia są: częsty kaszel, napady kichania, ucisk
w klatce piersiowej, zaburzenia.

Na terenie Gminy Wiśniowa nie prowadzono pomiarów hałasu komunikacyjnego.
Najbliższym miejscem wykonywania takich badań był Strzyżów. Pomiary hałasu
drogowego przeprowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka ciągu
komunikacyjnego drogi wojewódzkiej Nr 988 w 2 punktach pomiarowo - kontrolnych.
Jest to droga o dużym znaczeniu dla komunikacji samochodowej. W pierwszym
punkcie wyznaczono równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) oraz
przeprowadzono pomiary natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym
uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
W obu punktach stwierdzono niekorzystne warunki akustyczne i przekroczenie
standardów akustycznych. Największy procent przekroczeń dopuszczalnych poziomów
odnotowano w klasie >5-10 dB.
Wykorzystując pomocniczą subiektywną skalę Państwowego Zakładu Higieny w porze
dnia w rejonie stwierdza się dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego (63 ≤ LAeq ≤
70 dB) panującą w najbliższym otoczeniu badanych ulic.

Tabela nr 2. Subiektywna skala uciążliwości hałasu PZH
Mała uciążliwość

Leq< 52 dB

Średnia uciążliwość

52< Leq≤ 62 dB

Duża uciążliwość

63< Leq≤ 70 dB

Bardzo duża uciążliwość

Leq> 70 dB

W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego
Zakładu Higieny, uzyskane wyniki badań wskazują na średnią oraz dużą uciążliwość
hałasu komunikacyjnego panującego w rejonach analizowanych ciągów.
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Ze względu na fakt, iż na terenie Gminy Wiśniowa nie przeprowadzono
kompleksowych badań klimatu akustycznego, trudno określić w jakim stopniu jest on
uciążliwy.

3.2 Promieniowanie elektromagnetyczne
W latach 2010-2011 WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu strzyżowskiego
badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadził na obszarze gminy
Niebylec (punkt pomiarowy w m. Niebylec zlokalizowany w pobliżu drogi krajowej nr 9)
(2010 r.) oraz na obszarze gminy Czudec (punkt pomiarowy zlokalizowany w m. Czudec
w rejonie ul. Rynek) (2011 r.).
Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było
rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (2007).
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na
podstawie
rozporządzenia
w
sprawie
dopuszczalnych
poziomów
pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (2003).
Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość
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].
Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze powiatu
strzyżowskiego w latach
2010-2011 nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Pomierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep
(wartość charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) były niższe od
wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]).
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Rys. nr 8 Pomiary promieniowania elektromagnetycznego w Powiecie Strzyżowskim
(Źródło WIOŚ Rzeszów)

3.3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Wody powierzchniowych
Działalność człowieka wywiera istotny wpływ na ilość i jakość wód występujących
w przyrodzie.
Stałe oddziaływanie presji powoduje stopniowe pogarszanie się stanu wód, czyli
ich degradację.
Zaprogramowanie działań mających na celu poprawę stanu wód jest możliwe
dzięki właściwemu rozpoznaniu problemów gospodarki wodnej w dorzeczu. Analiza
presji i oddziaływań antropogenicznych w jednolitych częściach wód przynależnych do
obszaru dorzecza Wisły (m.in. obszar województwa podkarpackiego) została wykonana
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w ramach prac Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), a następnie
uwzględniona w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Badania prowadzone są w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania
wodami, jednolitych częściach wód powierzchniowych (jezioro, zbiornik, strumień, rzeka
lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód
przybrzeżnych). Każda jednolita część wód powierzchniowych przypisana została do
jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które charakteryzują warunki środowiskowe
cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech
geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są warunki
referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu
ekologicznego.
Badania wód powierzchniowych prowadzone są w ramach 4 rodzajów
monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów
chronionych.
Zadaniem monitoringu diagnostycznego jest dostarczenie informacji o stanie wód
na obszarze dorzecza oraz danych do ocen długoterminowych zmian wód, będących
wynikiem procesów naturalnych oraz presji antropogenicznej. Program pomiarowy
realizowany w punktach diagnostycznych obejmuje pełen zakres wskaźników określony
w rozporządzeniu w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części
wód powierzchniowych i podziemnych.
Zakres badań obejmuje: elementy biologiczne (fitobentos lub fitoplankton,
makrofity, makrobezkręgowce bentosowe), elementy fizykochemiczne, specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz substancje priorytetowe.
Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały
zaliczone do zagrożonych niespełnieniem do roku 2015 celów środowiskowych
określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz śledzenie zmian stanu wód,
wynikających z podjętych programów działań naprawczych.
W punktach operacyjnych monitoringu operacyjnego prowadzone są badania
w obligatoryjnym zakresie wskaźników, obejmującym elementy biologiczne (fitobentos),
podstawowe wskaźniki fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki
tlenowe, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne, a także substancje szczególnie
szkodliwe - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne. Klasyfikacja
stanu ekologicznego w monitoringu operacyjnym sporządzona jest na podstawie
ograniczonej liczby wskaźników i ukierunkowana jest na presję,oddziałującą na daną
część wód.
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Monitoring badawczy prowadzony jest najczęściej w celu określenia wielkości
i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia, wyjaśnienia przyczyn jakichkolwiek
przekroczeń i nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej
części wód powierzchniowych, jeżeli wyjaśnienie tych przyczyn jest niemożliwe na
podstawie danych oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań
przeprowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, a także
zebrania dodatkowych informacji o stanie wód w związku z uwarunkowaniami lokalnymi.
Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w jednolitych częściach wód
powierzchniowych, które zostały wyznaczone jako obszary chronione z uwagi na
następujące kryteria:
1. zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
2. położenie na wodozależnych obszarach sieci NATURA 2000 (ochrona gatunków
i siedlisk, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem
w ich ochronie),
3. ochrona gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (wody
przeznaczone do bytowania ryb),
4. funkcję rekreacyjną (kąpieliska),
5. położenie na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub rolniczych.
Oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się poprzez
porównanie wyniku klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
z uwzględnieniem spełniania wymogów dodatkowych wynikających z przypisania JCWP
do określonych obszarów chronionych (stan/potencjał ekologiczny na obszarach
chronionych). Klasyfikacja stanu wód determinowana jest przez gorszy z ustalonych
stanów.
Stan/potencjał ekologiczny wód klasyfikowany jest na podstawie elementów
biologicznych (charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów
organizmów), hydromorfologicznych (charakteryzujących cechy środowiska, które
wpływają na warunki bytowania organizmów żywych) oraz fizykochemicznych.
Decydujące znaczenie w klasyfikacji stanu ekologicznego mają elementy biologiczne.
Stan ekologiczny (naturalne JCWP) oraz potencjał ekologiczny (sztuczne i silnie
zmienione JCWP) klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry - potencjał maksymalny
II klasa - stan dobry - potencjał dobry
III klasa- stan umiarkowany - potencjał umiarkowany
IV klasa- stan słaby - potencjał słaby
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V klasa - stan zły - potencjał zły
Stan chemiczny (dobry/poniżej dobrego) określany jest na podstawie wskaźników
chemicznych, charakteryzujących występowanie w wodach substancji priorytetowych.
Metodyka oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód jest
określona w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych.
W ostatnich latach (2010-2011) WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania jakości wód
powierzchniowych w następujących jednolitych częściach wód powierzchniowych
przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego:
1. JCWP „Kopytko” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w punkcie pomiarowokontrolnym zlokalizowanym w m. Wysoka Strzyżowska, gmina Strzyżów), (2010 r.),
OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk
Kopytko – Wysoka Strzyżowska)
ZAKRES OCENY:
Wykonano ocenę stanu wód w zakresie: ocena stanu ekologicznego, ocena spełniania
wymagań na obszarach chronionych:
obszary wrażliwe na eutrofizację komunalną, obszary ochrony siedlisk i gatunków
(NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie, obszary ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym - wody przeznaczone do bytowania ryb).
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) –
klasa III,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny - klasa I,
warunki tlenowe - klasa I,
zasolenie - klasa I, zakwaszenie - klasa I, substancje biogenne - klasa I,
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych:: KLASA I – STAN BARDZO DOBRY
- STAN EKOLOGICZNY: UMIARKOWANY – KLASA III (fitobentos - IO)
- OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
1. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł
komunalnych – wymagania niespełnione - EUTROFIZACJA (fitobentos - IO),
2. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – spełnione
wymagania
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3. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – wymagania
niespełnione (umiarkowany potencjał ekologiczny)
- STAN EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: UMIARKOWANY –
KLASA III
- STAN WÓD: ZŁY
2. JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” (ocena na podst. badań
przeprowadzonych w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m.
Dobrzechów, gmina Strzyżów), (2011 r.),
OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Wisłok
- Dobrzechów)
ZAKRES OCENY:
Wykonano kompleksową ocenę stanu wód w zakresie: ocena potencjału ekologicznego,
ocena stanu chemicznego w zakresie WWA, ocena spełniania wymagań na obszarach
chronionych (obszary wrażliwe na eutrofizację komunalną, obszary ochrony siedlisk
i gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary ochrony gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym - wody przeznaczone do bytowania ryb).
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) –
klasa IV,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny – klasa I,
warunki tlenowe – klasa II (BZT5),
zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa II (zasadowość ogólna), substancje biogenne –
klasa II (azot Kjeldahla),
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych: KLASA II (STAN DOBRY)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY: SŁABY – KLASA IV (fitobentos - IO)
- OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
1. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł
komunalnych – wymagania niespełnione - EUTROFIZACJA (fitobentos - IO)
2. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – wymagania
niespełnione (azot amonowy)
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3. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – wymagania
niespełnione (słaby potencjał ekologiczny)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: SŁABY
– KLASA IV
- STAN CHEMICZNY: DOBRY
- STAN WÓD: ZŁY
3. JCWP „Stobnica od Łądzierza do ujścia” (ocena na podstawie badań
przeprowadzonych w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Godowa,
gmina Strzyżów), (2011 r.)
OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk
Stobnica - Godowa)
ZAKRES OCENY:
Wykonano kompleksową ocenę stanu wód w zakresie: ocena potencjału ekologicznego,
ocena spełniania wymagań na
obszarach chronionych (obszary wrażliwe na eutrofizację komunalną, obszary ochrony
siedlisk i gatunków (NATURA 2000),
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
obszary ochrony gatunków zwierząt
wodnych o znaczeniu gospodarczym - wody przeznaczone do bytowania ryb).
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) –
klasa IV,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny – klasa I,
warunki tlenowe – klasa I,
zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa II (zasadowość ogólna), substancje biogenne –
klasa II (azot Kjeldahla),
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych: KLASA II (STAN DOBRY)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY: SŁABY – KLASA IV (fitobentos - IO)
- OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
1. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł
komunalnych – wymagania
niespełnione - EUTROFIZACJA (fitobentos - IO)
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2. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – wymagania
niespełnione (fosfor ogólny)
3. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie – wymagania niespełnione (słaby potencjał ekologiczny)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: SŁABY –
KLASA IV
- STAN WÓD: ZŁY

Rys. nr 9. Jednolite części wód na terenie Gminy Wiśniowa ( Źródło: WIOS Rzeszów)
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Rys. nr 10. Jakość jednolitych części wód powierzchniowych ( Źródło: WIOS Rzeszów)

Znaczna część Gminy znajduje się w dorzeczu rzeki Wisłok. Północna część
Gminy odwadniana jest przez cieki będące dopływami rzeki Wisłoki.
Rzeka Wisłok przepływa przez południową część gminy. Koryto rzeki ma
szerokość od 30 do 50 m i jest wcięte w podłoże od 3 do 4m. Największymi dopływami
Wisłoka odprowadzającymi do niego wody powierzchniowe z terenu Gminy są
Pstrągówka, Szufnarówka i Różanka oraz kilka innych dopływów bez nazwy.
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Dopływy te poza Różanką w całości przepływają przez obszar gminy. Północno –
zachodnia część Gminy odwadniana jest przez górne odcinki cieków będących
dopływami rzeki Wisłoki.
Wszystkie dopływy Wisłoka i Wisłoki charakteryzują się w źródłowych odcinkach
V – kształtnymi dolinami, poniżej przechodzącymi w płaskodenne, poszerzające swe
dna wcinające się w podłoże na głębokość od 2 do 5m.
Na terenie Gminy znajdują się naturalne i sztuczne zbiorniki wód
powierzchniowych, przy czym naturalne zlokalizowane są w obrębie starorzeczy,
a sztuczne to głównie wyrobiska poeksploatacyjne. Zbiorniki te zajmują niewielkie
powierzchnie i najczęściej są wykorzystywane do hodowli ryb.
Gmina zaliczana jest do obszarów posiadających średnie zasoby wód
powierzchniowych.
Wielkość zasobów wód powierzchniowych jest niestabilna,
problemem jest też ich dyspozycyjność wynikająca ze zróżnicowania warunków
hydrologicznych w poszczególnych latach i dużej zmienności przepływów.
Warunki hydrologiczne cieków określają:
 okresy wezbrań,
 typ reżimu rzecznego,
 wielkość odpływu jednostkowego,
 bilans wodny.
W obrębie Gminy występują dwukrotne wezbrania wód w ciągu roku:
 roztopowe – w marcu i kwietniu,
 opadowe – w czerwcu, lipcu lub sierpniu.

Z cieków przepływających przez teren Gminy tylko wody Wisłoka są objęte
systematycznymi badaniami czystości.
Należy przypuszczać, że stan sanitarny wód nie badanych cieków jest podobny
do stanu sanitarnego wód Wisłoka. Powodem takiego stanu czystości wód jest brak
pełnego skanalizowania Gminy, bezpośredni zrzut nie oczyszczonych ścieków bytowych
bezpośrednio do wód oraz wyrzucanie śmieci do koryt cieków.
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Zgodnie z danymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jednolite części wód powierzchniowych
na terenie Gminy Wiśniowa przedstawia tabela nr 6:
Tabela Nr 6. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Wiśniowa
Kod JCW

Nazwa JCW

Typ

status

Ocena stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Cele
środowiskowe

PLRW2000012218852

Brzeźnica od
źródeł do
dopływu z
Łączek
Kucharskich

Potok fliszowy

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200012226338

Meria

Potok fliszowy

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW20001226356

Stępinka

Potok fliszowy

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200012226389

Kopytko

Potok fliszowy

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW2000122263949

Różanka

Potok fliszowy

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW20001222636

Szufranówka

Potok fliszowy

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

Mała rzeka fliszowa

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

Nadrzędnym
celem Ramowej
Dyrektywy
Wodnej jest
osiągnięcie
dobrego stanu
wód do roku
2015. Wody
powierzchniowe,
w tym silnie
zmienione i
sztuczne
jednolite części
wód, powinny do
tego czasu
osiągnąć dobry
stan chemiczny,
oraz
odpowiednio,
dobry stan
ekologiczny

Uwagi

Dla żadnej
JCW nie
przewiduje się
odstępstwa od
celów
środowiskowych
(derogacji)
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Wody podziemne
Teren Gminy można podzielić na dwa, następujące obszary różniące się
warunkami hydrogeologicznymi:
 obejmujący tereny położone w obrębie doliny rzeki Wisłok i jej większych
dopływów,
 obejmujący fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego.
W obrębie dolin rzecznych poziom wód związany jest z czwartorzędową serią
piaszczysto – żwirową pochodzenia rzecznego przykrytą madami i występuje w
postaci
swobodnego
bądź
lekko
napiętego
zwierciadła.
Miąższość
warstwy wodonośnej dochodzi tu do kilku metrów. Poziom wód czwartorzędowych
zasilany jest poprzez infiltrujące wody opadowe i jest związany z poziomem wód
w ciekach. Głębokość ich występowania uzależniona jest od wyniesienia terenu nad
poziom wody w ciekach. Wahania tego poziomu uzależnione są także od stanu wód
w ciekach.
Dolina Wisłoka tworzy zbiornik wód podziemnych. Zbiornik ten zaliczony
został do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce jako ten, który
w przyszłości stanie się źródłem zaopatrzenia w wodę pitną dobrej jakości,
w związku z tym w obrębie doliny Wisłoka wydzielono obszar wymagający
najwyższej i wysokiej ochrony na podstawie opr. prof. A.S.Kleczkowskiego pt. „Mapa
obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających
szczególnej ochrony”. Ma to uzasadnienie w fakcie, że zbiornik jest płytki w obrębie
utworów czwartorzędowych, słabo lub zupełnie nie izolowany od powierzchni
utworami słabo przepuszczalnymi bądź nieprzepuszczalnymi. Na stan zasobów wód
podziemnych ma wpływ sposób zagospodarowania terenu objętego projektem planu.
Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód tych zbiorników mogą być
niekontrolowane zrzuty ścieków infiltracja zanieczyszczonych wód opadowych
wynikająca z zanieczyszczenia powierzchni terenu lub głębszych warstw gruntu np.
na skutek stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
W obrębie Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego warunki
hydrogeologiczne
są
bardzo
skomplikowane.
Wody
są
pochodzenia
trzeciorzędowego szczelinowego. Występują na różnych głębokościach
nie
tworzące jednolitego poziomu. Głębokość ich występowania uzależniona jest od
litologii i tektoniki. Wahania tych wód są znaczne, wydajność niewielka, występuje tu
w zasadzie deficyt pod względem możliwości zaopatrzenia w wodę.
W okresach wzmożonego zasilania, w przykrywających skały fliszowe osadach
zboczowych, na wkładkach gruntów mniej przepuszczalnych, mogą występować
także wody zawieszone o różnej, zazwyczaj niewielkiej wydajności.
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Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych możliwe do wykorzystania dla
celów gospodarczych i mające największe znaczenie związane są z wielkimi
jednostkami geologicznymi, stanowiącymi jednocześnie regiony hydrogeologiczne.
Obszar znajdujący się w obrębie doliny Wisłoka został określony jako
Jednolite Części Wód podziemnych Nr 157.

Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach
monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem
Państwowego monitoringu środowiska.
Badania i ocenę stanu chemicznego wód podziemnych wykonuje się dla tzw.
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Teren Gminy Wiśniowa w całości
znajduje się na JCWPd Nr 157.
Ocena stanu chemicznego wód w/w jednolitych części wód podziemnych została
przeprowadzona w 2011 r. na podstawie badań wykonanych w 2010 r. w ramach
monitoringu diagnostycznego.
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Monitoring diagnostyczny JCWPd prowadzony jest w celu dokonania oceny wpływu
oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz na potrzeby oceny
długoterminowych zmian wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak
i antropogenicznych. Punkty pomiarowe monitoringu w/w jednolitych części wód są
zlokalizowane poza obszarem powiatu strzyżowskiego.
Ocenę stanu chemicznego JCWPd Nr 157 przeprowadzono na podstawie analizy
wyników badań uzyskanych w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych
w miejscowościach: Brzostek (Nr otw. 2302), Kąty (Nr otw. 2012) i Krosno (nr otw.
406).
Analiza wyników uzyskanych w w/w punktach pomiarowych wykazała, że w 2010 r.
części wód Nr 157 były w dobrym stanie chemicznym.
Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.
3.4. GLEBY
Monitorng chemizmu gleb ornych stanowi jeden z elementów krajowej sieci
Państwowego monitoringu środowiska i został rozpoczęty w 1995 r. Badania
odbywają się co 5 lat (1995, 2000, 2005 i 2010) i wykonywane są przez Instytut
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Badaniami monitoringowymi objęte zostały zmiany właściwości gleb zachodzące
wraz z upływem czasu pod wpływem czynników przyrodniczych i działalności
człowieka.
Na obszarze województwa podkarpackiego zlokalizowano 14 punktów badawczych
monitoringu gleb.
W najbliższej odległości Gminy Wiśniowa, w miejscowości Godowa zlokalizowany
został 1 punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu krajowego powierzchniowej warstwy
gleby (0-20cm) użytkowanej rolniczo. Przekrój pomiarowo-kontrolny zlokalizowano
w miejscu, gdzie uznano, że nie ma wyraźnego oddziaływania zanieczyszczeń na
jakość gleby.
Badana gleba została zakwalifikowana do klasy bonitacyjnej IIIb (gleby orne średnio
dobre), kompleksu przydatności rolniczej 10 (pszenny górski). Badania
przeprowadzone w 2010 r. wykazały, że jest to gleba bardzo kwaśna (pH w 1N KCl
wynosiło 4,3), wymagająca wapnowania (wapnowanie konieczne), nie
zanieczyszczona metalami ciężkimi (kadm, miedź, nikiel, ołów i cynk o zawartości
naturalnej). Zawartość siarki siarczanowej w glebie była niska, nie stwierdzono
degradacji gleby z powodu zasolenia, wielopierścieniowe związki aromatyczne
(WWA) występowały w zawartości naturalnej.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie prowadziła w latach
2008-2011 badania gleb użytkowanych rolniczo w województwie podkarpackim.
Dotyczyły one oznaczenia odczynu gleby, zawartości makroelementów (P2O5, K2O,
Mg), azotu mineralnego, zawartości próchnicy i wybranych metali ciężkich. Badania
gleby prowadzone były zarówno w oparciu o stałe punkty monitoringu jak i zlecane
przez producentów rolnych i obejmowały poziom 0-60cm pod poziomem terenu.
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W 2011 r. powiat strzyżowski znalazł się w grupie 8 powiatów województwa
podkarpackiego (obok bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego,
kolbuszowskiego, krośnieńskiegoi mieleckiego), gdzie wystąpiły bardzo duże
(największe) potrzeby wapnowania w stopniu koniecznym i potrzebnym (65-71 %
gleb użytkowanych rolniczo). W 2011 r. przebadana została na terenie powiatu
strzyżowskiego powierzchnia 297 ha gleb użytkowanych rolniczo, pobrano 377
próbek do badań pH gleby. Badania wykazały, że 71 % to gleby bardzo kwaśne
i kwaśne, gdzie wapnowanie jest konieczne i potrzebne.
W przypadku zasobności gleb w fosfor i potas stwierdzono również zróżnicowanie,
ale tutaj uwidacznia się wyraźny podział na gleby o wyraźnym deficycie fosforu
i umiarkowanej zasobności w potas – południowa część województwa (powiaty:
bieszczadzki, brzozowski, jasielski, leski, krośnieński, sanocki i strzyżowski) i tereny
o bardzo niskiej zasobności w potas i umiarkowanej zasobności w fosfor – powiaty:
kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, przeworski. W 2011 r. 64 % gleb użytkowanych
rolniczo powiatu strzyżowskiego ( w tym w Gminie Wiśniowa) wykazywało bardzo
niski i niski poziom zawartości fosforu, natomiast 53 % gleb potasu.
Zagrożeniem dla wód gruntowych może być zawartość azotu mineralnego
osiągająca wartość powyżej 500 kg azotu mineralnego na hektar, ale takich
zawartości w glebach użytkowanych rolniczo w Gminie Wiśniowa nie stwierdzono.

3.5.

PRZYRODA

Wg fizyko – geograficznego podziału J. Kondrackiego gmina Wiśniowa leży
w Strefie Alpejskiej, w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Karpat
Zachodnich, w obrębie Makroregionu Karpaty Zewnętrzne, w obrębie Mezoregionu
Pogórza oraz Regionów:
 Pogórza Strzyżowskiego,
 Pogórza Dynowskiego. Rzeka Wisłok, ciek II – rzędu zasilający Wisłę, stanowi
naturalną granicę pomiędzy tymi mezoregionami.
Pogórze Strzyżowsko – Dynowskie to pasmo wzgórz, ciągnące się
z północnego zachodu na południowy wschód, poprzecinane dolinami rzek
i potoków. W obrębie Gminy wysokość wzgórz sięga 532m n.p.m. (Góra Chełm).
Teren Gminy Wiśniowa jest urozmaicony pod względem ukształtowania
terenu, co w znacznym stopniu decyduje o jego walorach krajobrazowych. Gmina
leży
w obrębie dwóch typów krajobrazu: doliny nadrzecznej Wisłoka oraz pasma
otaczających go wzgórz.
Dolina Wisłoka to obszar bezleśny, natomiast otaczające go zbocza gór
porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie.
Wzgórza na terenie Gminy obfitują w liczne źródła czystej wody.
Znaczny obszar należący do południowej i zachodniej części Gminy został
objęty ochroną w ramach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.
Obszar ten charakteryzuje się przewagą szerokich garbów wzniesień prawie
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w całości porośniętych lasami. Granice parku stanowi droga Markuszowa – Wiśniowa
– Cieszyna - Stępina - Jaszczurowa.
W związku ze stosunkowo niewielkim rozwojem lokalnego przemysłu stopień
zanieczyszczenia środowiska naturalnego Gminy Wiśniowa nie jest wysoki. Jednak
stan wód powierzchniowych na terenie Gminy Wiśniowa jest relatywnie znacznie
gorszy niż powietrza.
Podobnie jak na obszarze całej Polski, również w Gminie Wiśniowa cieki
wodne wykorzystywane są jako odbiorniki ścieków, przeważnie nie oczyszczanych.
Głównymi zanieczyszczeniami wód są osiedla wiejskie zlokalizowane bezpośrednio
nad przepływającymi przez nie ciekami. Poza ściekami bytowymi z osiedli, jako
źródła zrzutu ścieków należy wymienić zakłady przemysłowe spoza obszaru Gminy.
Nie bez znaczenia pozostają zanieczyszczenia emitowane poza jej granicami,
a szczególnie z pobliskiego Krosna.

Na terenie gminy Wiśniowa zostały zlokalizowane Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk NATURA 2000 są nimi:
Wisłok Środkowy z Dopływami – powierzchnia 2817.1 ha, obszar położony
w powiatach Krosno, Strzyżów, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Leżajsk. Obszar
obejmuje rzekę Wisłok od zbiornika Besko do Rzeszowa wraz ze Stobnicą od mostu
w miejscowości Domaradz. W miejscowości Besko (poniżej zbiornika) rzeka
opuszcza górską część zlewni i wpływa w rozległy i płaski obszar Dołów JasielskoSanockich - podgórski fragment zlewni.
Obszar jest ostoją wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków
ryb. Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, w tym dziesięć gatunków objętych
ochroną gatunkową: minog strumieniowy, kiełb Kesslera, kiełb białopłetwy,
piekielnica, różanka, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, koza, śliz, piskorz.
Ichtiofauna górnego Wisłoka od Beska do Krosna zdominowana jest przez kiełbia,
klenia, strzeblę potokową i piekielnicę. Na odcinku dolnym, do zalewu w Rzeszowie
najliczniejsze są świnka, kleń, brzana, płoć i ukleja. Ichtiofauna z dolnego odcinka
Stobnicy jest podobna do rybostanu wielu cieków tej wielkości w dorzeczu Wisłoka.
Dominantami są płoć, kleń, kiełb i ukleja.
Z ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w rzekach ostoi
"Wisłok Środkowy z Dopływami" występują (lub bardzo prawdopodobne jest
występowanie): minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, boleń,
brzanka, głowacz białopłetwy, różanka, koza, piskorz. Ponadto Wisłok jest jedną
z ważniejszych rzek przewidzianych do restytucji łososia, troci wędrownej i certy.
W Wisłoku w ostoi "Wisłok Środkowy z Dopływami" brzanka zaliczona została
do gatunków rzadkich. Dość licznie występuje do Krosna. W badaniach stanowiła do
3% łowionych ryb. Niżej spotykana jest już jednak bardzo rzadko i na odcinku
Strzyżów - Rzeszów łowione były pojedyncze osobniki. W Stobnicy występuje na
całym omawianym odcinku z udziałem do 1% w ogólnej liczebności. W stosunku do
populacji krajowej wielkość populacji brzanki w ostoi oceniono na poniżej 1%.
Siedlisko przyrodnicze brzanki zachowało dobry stan. Populacja nie jest izolowana,
choć zapora w Rzeszowie wymaga udrożnienia, aby populacje ryb z Wisłoka miały
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możliwość kontaktu z populacjami z Sanu. Wartość obszaru dla ochrony brzanki
uznano za znaczącą.
Głowacz białopłetwy zaliczony został do gatunków bardzo rzadkich. Dość licznie
występuje jedynie na krótkim odcinku poniżej zbiornika w Besku osiągając ok. 1%
liczebności ichtiofauny. Niżej spotykana jest wyjątkowo. Poniżej Strzyżowa łowione
były pojedyncze osobniki. W Stobnicy głowacz białopłetwy występuje na całym
omawianym odcinku, ale nielicznie. W stosunku do populacji krajowej wielkość
populacji głowacza białopłetwego oceniono na poniżej 1%. Siedlisko przyrodnicze
zachowało dobry stan. Populacja nie jest izolowana. Wartość obszaru dla ochrony
gatunku uznano za znaczącą.
Różanka w ostoi "Wisłok Środkowy z Dopływami" występuje od zapory w Besku do
Rzeszowa oraz w Stobnicy. Zaliczona została do gatunków bardzo rzadkich.
Liczniejszy (ok. 1%) udziału w liczebności ma w zbiorniku rzeszowskim. W Stobnicy
występuje na całym omawianym odcinku, ale bardzo nielicznie. W stosunku do
populacji krajowej wielkość populacji oceniono jako nieistototną.
Boleń w ostoi "Wisłok Środkowy z Dopływami" występuje w Wisłoku od zapory
w Besku do Rzeszowa. Boleń zaliczony został do gatunków częstych, ale jego udział
w górnej części ostoi jest mniejszy niż 1%. W dolnym odcinku, szczególnie powyżej
zbiornika rzeszowskiego jest liczniejszy (ok. 3% udziału w liczebności). W obrębie
ostoi zagęszczenie bolenia nie jest duże, ale spotykany jest na całym odcinku
i w odłowach badawczych pojawia sie regularnie. W stosunku do populacji krajowej
wielkość populacji bolenia w ostoi oceniono na poniżej 1%. Siedlisko przyrodnicze
zachowało się w doskonałym stanie. Populacja nie jest izolowana, choć zapora
w Rzeszowie wymaga udrożnienia, aby populacje ryb z Wisłoka miały możliwość
wędrówek. Wartość obszaru dla ochrony gatunku uznano za dobrą.
Informacje o występowaniu kiełbia białopłetwego w środkowym Wisłoku
wymagają weryfikacji naukowej. Prawdopodobnie występuje na całym odcinku
Wisłoka. W zalewie rzeszowskim nie występuje. Ze względu na niepełne dane
informacje o gatunku są szacunkowe. W stosunku do populacji krajowej wielkość
populacji kiełbia białopłetwego w ostoi "Wisłok Środkowy z Dopływami" oceniono na
poniżej 1%. Siedlisko przyrodnicze zachowało się w przeciętnym stanie. Populacja
nie jest izolowana. Wartość obszaru dla ochrony gatunku uznano za znaczącą.
Na Podkarpaciu z literatury znanych jest niewiele stanowisk piskorza. Zebrane
dane wskazują zbiornik rzeszowski jako miejsca występowania piskorza. W stosunku
do populacji krajowej wielkość populacji w ostoi "Wisłok Środkowy z Dopływami"
oceniono na poniżej 1%. Siedlisko przyrodnicze piskorza jest w doskonałym stanie.
Wartość obszaru dla ochrony gatunku uznano za dobrą Nieliczne informacje
o występowaniu kozy w rzekach Podkarpacia wskazują na małą jej liczebność.
Gatunek ten występuje w Wisłoku od zapory w Besku do ujścia, a także w Stobnicy.
Ze względu na niepełne dane informacje o gatunku są szacunkowe.
Koza zaliczona została do gatunków bardzo rzadkich W stosunku do populacji
krajowej wielkość populacji oceniono jako nieistotną.
Ustne informacje wskazują na występowanie minoga strumieniowego w środkowym
Wisłoku i Stobnicy. Ze względu na niepełne dane informacje o gatunku są
szacunkowe. Minóg strumieniowy zaliczony został do gatunków bardzo rzadkich.
W stosunku do populacji krajowej wielkość populacji w ostoi "Wisłok Środkowy
z Dopływami" oceniono jako nieistotną.
Oprócz wyżej omówionych gatunków w ostoi "Wisłok Środkowy z Dopływami"
występuje kiełb Kesslera, a wartość ostoi dla tego gatunku jest znacząca.
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W przypadku skutecznych prac restytucyjnych prawdopodobne jest pojawienie się
w Wisłoku łososia.
Obszar stanowi także dużą, izolowaną ostoję gatunków łąk zmiennowilgotnych.
Licznie występują też modraszki z rodzaju Maculinea, w tym szczególnie cenny M.
nausithous.
Zagrożenia zidentyfikowane:
- zanieczyszczenia wód;
- ścieki komunalne na całym obszarze;
- ścieki przemysłowe poniżej miast
- zaśmiecenie terenu (wszędzie duże ilości śmieci);
- zanieczyszczenia obszarowe z pól uprawnych;
- zbiornik zaporowy w Besku całkowicie odciął możliwość wędrówki ryb w górę rzeki;
- zbiornik zaporowy w Rzeszowie ma niesprawną przepławkę utrudniającą
przemieszczanie się ryb i ze względu na swój charakter (wypłycenie, zamulenie)
stanowi barierę biologiczną dla ryb reofilnych,
- eksploatacja kruszywa z koryta powodująca zanikanie kamienistych tarlisk
litofilnych gatunków ryb;
- nadmierna zabudowa terenów zalewowych;
- rolnicze i przemysłowe zagospodarowanie terasy zalewowej;
- kłusownictwo w odniesieniu do większych gatunków ryb (m.in. boleń, brzana,
świnka);
- regulacje oraz przegradzanie rzek, w tym małych dopływów będących miejscem
rozrodu lub schronienia w przypadku dużych wezbrań.
Zagrożenia potencjalne:
- dalsze regulowanie cieków wodnych;
- wzrost ilości zanieczyszczeń komunalnych;
- brak drożności cieków;
- melioracje dolin rzecznych i obniżanie poziomu wód gruntowych.
Ponadto, zagrożeniami dla chronionych siedlisk są:
Łąki zmiennowilgotne:
- przemiany sukcesyjne wskutek wkraczania trzcinnika pospolitego.
- Intensyfikacja koszenia (przkeształcenie w łąki rajgrasowe).
Łąki ekstensywnie użytkowane:
- przemiany sukcesyjne spowodowane brakiem koszenia;
- zmiany form gospodarowania np. zaoranie.
Łęgi:
- Zaśmiecanie;
- Karczowanie.
Grąd:
- zaśmiecanie;
- karczowanie.
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Rysunek nr 11. Lokalizacja obszaru Wisłok środkowy z dopływami
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Obszar Klonówka
Powierzchnia : 1197.9 ha
Kod obszaru : PLH18_09
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Opis :
Obszar obejmuje zalesione pasmo Klonowej Góry, najdalej na północny zachód
wysuniętą część Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Podłoże geologiczne
stanowią: warstwy gezowe, łupki wierzowskie i piaskowce grodziskie, warstwy lgockie, łupki
cieszyńskie górne. W pokrywie glebowej dominują gleby brunatne kwaśne typowe.
Lasy iglaste zajmują jedynie 2% powierzchni obszaru, lasy liściaste (żyzna buczyna
karpacka w formie podgórskiej i reglowej na szczytach) – 55%, a mieszane – 43%. Obrzeża
kompleksu zajmuje grąd subkontynentalny, a doliny cieków porastają łęgi - głównie
podgórski łęg jesionowy. Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony buczyn.
Znajduje się tu również populacja kumaka górskiego Bombina variegata i traszki karpackiej
Triturus montandoni.
Interpretacja turystyczna :
Klonówka to zwarty kompleks leśny porastający pasmo Klonowej Góry rozciągające
się pomiędzy Stępiną na wschodzie i Kamienicą Górną na zachodzie. od południa jest
ograniczony doliną Jeleniego Potoku z miejscowościami Huta Gogołowska i Kamienica
Górna, od północy rozległym obszarem zabudowanym wsi Berdechów i Jaszczurowa.
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Krosno –
Strzyżów do zakola Wisłoku i między miejscowościami Frysztak i Wiśniowa skręcić w drogę
lokalną na północny zachód do Huty Gogołowskiej. O atrakcyjności ostoi stanowią walory
przyrodnicze, w tym malownicza "frysztacka brama" Wisłoka, umożliwiając rozwój
ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych
z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego, polowanie). Turystyka kwalifikowana: piesza
górska

–

niebieski

i

zielony

szlak

turystyczny,

konna,

rowerowa,

narciarstwo.

Turystyka krajoznawcza: Unikatowy na skalę europejską niemiecki schron dla pociągów
przeznaczonych dla najwyższych rangą dowódców wojskowych w Stępinie - Cieszynie.
W 1941 roku doszło tu do spotkania Hitlera z Mussolinim. Kompleks schronów Cieszyna Stępina można zwiedzać w każdą sobotę od godz 12.00 do 18.00 oraz w niedzielę od godz.
10.00 do 18.00 z udziałem przewodnika. W inne dni po uzgodnieniu. Informacji udziela
Urząd Gminy Frysztak. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.
Formy ochrony przyrody
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Góra Chełm (147,7 ha; 1996) [ rezerwat przyrody ],
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Zagrozenia :
Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:


Gospodarka leśna, w tym usuwanie martwych i umierających drzew i eksploatacja
lasu bez odnawiania,



Polowanie



zaśmiecenie



turystyka piesza i rowerowa

Siedliska
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr.
Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
kumak górski
traszka karpacka

[płaz ]
[płaz]

Na terenie gminy planowano także obszar Ostoja Czarnorzecka –
powierzchnia 1 946,6 ha,
OPIS OBSZARU
Podłoże geologiczne: największą powierzchnię zajmują warstwy inoceramowe
(ok. 35% pow. obszaru), istotną powierzchnię zajmują również również warstwy
hieroglifowe (ok.11% pow.). Udział kilkuprocentowy (<10%) mają: łupki zielone
i pstre, piaskowce ciężkowickie, warstwy menilitowe, warstwy krośnieńskie, warstwy
lgockie, warstwy istebniańskie górne, łupki wierzowskie, łupki i margle pstre, łupki
wierzowskie i piaskowce grodziskie, warstwy istebniańskie dolne.
Pokrywa glebowa: na terenie obszaru dominuje gleba brunatna kwaśna typowa
zajmująca ok. 80% pow., istotne znaczenie ma również gleba brunatna wyługowana
(ok. 10%). Kilka procent powierzchni zajmują: brunatna typowa i brunatna
bielicowana.
Ostoja obejmuje zwarty kompleks leśny porastający pasmo Suchej Góry (585 m
n.p.m.) i pasmo Królewskiej Góry (554 m n.p.m.) – najwyższych wzniesień Pogórza
Dynowskiego. Od strony południowej góruje nad Kotliną Jasielsko-Krośnieńską
z rozległą doliną Wisłoka, od północy i północnego zachodu otoczony jest przez inne
pasma Pogórza Dynowskiego – Czarny Dział (G. Kiczora 516 m n.p.m.), Pasmo
Brzezanki (477 m n.p.m.) i Pasmo Jazowej (Czarnówka 492 m n.p.m.), oddzielone
dolinami potoków: Kopytko (m. Węglówka) i Krościenka (m. Krasna).
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W obszarze 99% powierzchni zajmują zbiorowiska leśne, przy czym udział siedlisk
z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej wynosi 95%. Pozostałą część zajmują głównie
sośniny wprowadzone na grunty porolne o dość zróżnicowanym stopniu
zaawansowania procesów regeneracyjnych. Marginalny udział w powierzchni mają
siedliska nieleśne reprezentowane przez łąki świeże użytkowane ekstensywnie
Obszar ma znaczenie dla ochrony populacji nietoperzy z załączników Dyrektywy
Siedliskowej: nocka orzęsionego Myotis emarginatus, nocka Bechsteina Myotis
bechsteinii, nocka dużego Myotis myotis i mopka Barbastella barbastellus. Znajdują
się tu zimowiska nietoperzy zlokalizowane w nieczynnych wyrobiskach
pokopalnianych (sztolniach), przy czym znaczenie tu ma sześć
sztolni: cztery zlokalizowane w Paśmie Suchej Góry (Sztolnia w Suchej Górze I,
Sztolnia w Suchej Górze II, Sztolnia nad Czają I i Sztolnia nad Czają II) oraz dwie
położone na północnych stokach Królewskiej Góry (Sztolnia Jasna i Pustelnia).
Kolonia rozrodcza nocka dużego mieści się również na strychu cerkwi w Rzepniku.
Zgodnie z kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach sieci Natura
2000, obiekt zyskuje 17 punktów . Obszar ma również znaczenie dla ochrony
cennych siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Z uwagi na
dośćubogie podłoże żyzna buczyna karpacka niezbyt często występuje tu w swojej
typowej „żyznej” postaci. Projektowany do objęcia granicami Ostoi kompleks leśny to
głównie mozaika siedlisk operujących na granicy wariantu ubogiego buczyny
karpackiej i różnych postaci kwaśnej buczyny, przy czym w zakresie zmienności
kwaśnych buczyn przeważają mezotroficzne jedliny zaliczane do zbiorowiska Abies
alba-Oxalis acetosella (kod: 9110-3). Najuboższe siedliska zajmują płaty jedlin
nawiązujące do świętokrzyskiego boru jodłowego Abietetum polonicum.
Siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej reprezentuje również
jaworzyna z języcznikiem Phyllitido-Aceretum wykształcona na stromym stoku
opadającym do potoku Marcinek. Areał zespołu jest niewielki, bo wynosi zaledwie
0,25 ha, ale z uwagi na charakter fitocenozy, występującej zwykle w postaci
niewielkich, izolowanych płatów, stanowisko ma istotne znaczenie dla jej ochrony.
Na terenie Ostoi występuje jeszcze jedno rzadkie siedlisko naturowe – jaskinie
nieudostępnione do zwiedzania. Są to jaskinie erozyjno-wietrzeniowe powstałe w
wyniku dezintegracji selektywnej mniej odpornych warstw lub wzdłuż powierzchni
spękań.
Zgrupowane są w obrębie rozległej wychodni piaskowców ciężkowickich ciągnącej
się od ruin zamku Kamieniec po Sokoli Grzbiet (542 m n.p.m.) wznoszący się nad
Czarnorzekami. Największe skupienia znajdują się w rezerwacie „Prządki”.
Cenne siedliska przyrodnicze Ostoi to również dobrze zachowane łęgi,
reprezentowane głównie przez podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum.
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W miejscach podmokłych, zabagnionych o utrudnionym odpływie wody wykształca
się bagienna olszyna górska Caltho laetae-Alnetum.
W granicach obszaru bytuje również dość liczna populacja kumaka górskiego
Bombina variegata i traszki karpackiej Triturus montandoni, bytujących głównie w
kałużach i niewielkich zbiornikach wodnych.
Przeważająca część lasów wchodzi w skład Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwa: Kołaczyce i Strzyżów), a więc przy ścisłym
stosowaniu znowelizowanych Zasad Hodowli Lasu oraz Instrukcji Urządzenia Lasu,
Ochrony Lasu i Ochrony Przeciwpożarowej bezpośrednie zagrożenia nie powinny
wystąpić.

Rysunek nr 12 . Lokalizacja Obszaru Ostoja Czarnorzecka
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Inne obszary chronione
Czarnorzecko-Strzyżowski
trzech wojewodów:

Park

Krajobrazowy utworzony rozporządzeniami

1. Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Rzeszowskiego z 16 marca 1993 r.
w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego,
2. Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Krośnieńskiego z 7 kwietnia 1993 r.
w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego,
3. Rozporządzeniem Nr 6 Wojewody Tarnowskiego z 23 lipca 1993 r. w sprawie
utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, na granicy
trzech ówczesnych województw.
Park ten zajmuje powierzchnię 25 784 ha i jest zlokalizowany w obrębie gmin:
Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa, Wielopole Skrzyńskie, Domaradz,
Jasienica Rosielna, Korczyna, Wojaszówka, Brzostek.
Park położony jest w mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego i obejmuje
południową cześć Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego oraz północny fragment
Dołów Jasielsko-Sanockich. Rozciąga się pasmem od Góry Klonowej, poprzez Górę
Bardo, Czarnówkę aż do Suchej Góry i Czarnorzek. Rzeźba terenu jest urozmaicona,
a sieć rzek i potoków dobrze rozwinięta. Interesującym elementem krajobrazu jest
przełom Wisłoka, który tworzy tzw. Bramę Frysztacką, a także częste wychodnie
skalne piaskowców uformowane przez erozję w formie ciekawych i malowniczych
ostańców. Walory krajobrazowe tego rejonu wynikają z unikatowej budowy
geologicznej, interesującej rzeźby terenu, występowania cennych zbiorowisk
roślinnych oraz bogatej fauny. Jedno z najwyższych wzniesień tego obszaru - Góra
Chełm - zajmuje rzadka buczyna storczykowa, objęta ochroną w formie rezerwatu
przyrody pn. „Góra Chełm".
Cechą charakterystyczną flory i fauny tego terenu jest ich przejściowy
charakter polegający na przenikaniu się wzajemnym elementów górskich i niżowych.
Z gatunków roślin chronionych występuje tu, m.in.: śnieżyczka przebiśnieg, skrzyp
olbrzymi, kopytnik pospolity, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, cis pospolity
i inne. Ze zwierząt, na terenie parku występuje, m.in.: orlik krzykliwy, bocian czarny,
żołna, puchacz, wilk, ryś i inne.
Rezerwat „Góra Chełm" położony na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego posiada rygor ochrony częściowy i zajmuje obszar 155,4 ha.
Jego celem jest zachowanie zbiorowisk leśnych - żyznej buczyny karpackiej
(Dentario glandulosae – Fagetum typicum) ze starodrzewem bukowym i bukowo
jodłowym, zbiorowiska grądów (Tilio – Carpinetum) łęgów podgórskich (Carici
remotae - Fraxinetum) z wieloma rzadkimi gatunkami roślin chronionych i górskich;
m.in. występują w obrębie rezerwatu: buławnik mieczolistny (Cephalanthera
longifolia), kruszczyk siny (Epipactis purpurata), storczyk plamisty (Dactylorhiza
maculata), gnieźnik leśny (Neottia nidus - avis). Ciekawostką jest wyrobisko po
nieistniejącym kamieniołomie odsłaniające interesujące studium budowy
geologicznej tego terenu. Rezerwat ten położony jest w paśmie Klonowej Góry
stanowiącym jedno z bardziej urokliwych krajobrazowo miejsc Pogórza
Strzyżowskiego.
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Rezerwat „Herby" położony na granicy gmin Frysztak i Wiśniowa
w obrębach ewidencyjnych Cieszyna, Jazowa, Kobyle i Kozłówek posiada także
kategorię ochrony częściową i zajmuje obszar 293 ha. Jego celem jest ochrona
oryginalnych form skalnych – piaskowców istebniańskich - w formie 7 zwartych
ciągów skałek dochodzących do 5 metrów wysokości oraz dobrze wykształconych
i zachowanych zbiorowisk żyznej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae Fagetum) i grądu (Tilio Carpinetum) porastających grzbiet „Herbów". Występują tu
także liczne chronione i górskie gatunki roślin; m.in. podrzeń żebrowiec (Blechnum
spicant), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), śnieżyca wiosenna (Leucoium
vernum), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezerum).

Rys. nr 13 Lokalizacja terenów chronionych na terenie gminy Wiśniowa
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Walory przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze Gminy Wiśniowa, zwłaszcza jej części
południowej, jest dobrze zachowane. Świadczy o tym występowanie wielu
gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową.
Wzgórza obfitują tu w liczne źródła czystej wody. Największą rzeką Gminy
jest Wisłok. W dolinie Wisłoka znajdują się bogate zasoby wód podziemnych.
Rośliny i zwierzęta
Cechą charakterystyczną świata zwierzęcego Pogórza Strzyżowskiego,
a tym samym gminy Wiśniowa, jest przejściowość wynikająca z położenia terenu
między Karpatami a Niżem Polski.
O wysokiej wartości przyrodniczej omawianego terenu świadczy fakt
występowania wielu gatunków roślin osiągających tu granice swojego zasięgu
występowania, co związane jest z tym, iż obszar Pogórza stanowi formę przejściową
pomiędzy terenami górskimi i nizinnymi.
Wiele z występujących tu gatunków zwierząt i roślin jest wymieniona
w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”
jako zagrożone w swym bycie gatunki. Dobrze zachowane są też ich siedliska, co
korzystnie wpływa na możliwości zachowania i ochrony przed antropopresji
licznych gatunków zwierząt i roślin.
Trzon fauny Pogórza stanowią m.in.:
 ssaki – jeleń europejski, sarna, dzik, zając szarak, jeż, kret, kuna leśna,
łasica,
 ptaki – dzięcioł trójpalczasty, drozd obroźny, puszczyk uralski, kwiczoł,
jarząbek, muchówka białoszyja, żołna, dzięcioł syryjski, pliszka górska,
bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, orlik krzykliwy, pustułka, puchacz,
sowa uszata, puszczyk uralski, jaskółka brzegówka, pliszka górska,
orzechówka, rudzik, drozd obrożny, drozd śpiewak, gil, kruk, zięba,
 gady – jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec,
gniewosz plamisty, żmija zygzakowata – wszystkie są objęte ochroną
gatunkową,
 płazy – salamandra plamista, traszka górska, traszka karpacka, kumak
górski, ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba trawna, żaba moczarowa
 ryby - kleń, płoć, karp, szczupak, brzana, leszcz.
Z licznie występujących na terenie Gminy gatunków zwierząt aż 151
objętych jest ochroną gatunkową. Z reguły są to kręgowce, ponieważ świat
bezkręgowców nie został dotychczas wystarczająco przebadany. Źródła
literaturowe podają, że z bezkręgowców występuje tu m.in. 26 gatunków biegaczy
i 19 gatunków trzmieli.
O bogactwie fauny na badanym terenie świadczy fakt występowania
223 gatunków kręgowców przechodzących naturalny rozród (w Polsce występuje
434 gatunki).
Szata roślinna Gminy odznacza się wielkim bogactwem i różnorodnością, na
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jej obszarze mają swoje stanowiska rośliny objęte ochroną gatunkową (25 gatunków
roślin naczyniowych). Należą do nich m.in. tojad, podrzeń żebrowiec, buławnik
wielkokwiatowy,
wawrzynek
wilczełyko,
goździk
kosmaty,
kruszczyk
rdzawoczerwony, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg, bluszcz pospolity,
śnieżyca wiosenna, lilia złotogłów, listera jajowata, gnieźnik leśny, podkolan biały,
kłokoczka południowa, kopytnik pospolity, marzanka wonna, pokrzyk wilcza jagoda,
centuria pospolita, goryczka, paprotka zwyczajna, pierwiosnka wyniosła, pierwiosnka
lekarska.
Roślinność naczyniowa, jest tu bardzo bogata, głównie o charakterze
reliktowym i rzadkim. Największe i najbardziej cenne zbiorowiska i stanowiska roślin
chronionych znajdują się na terenie rezerwatów przyrody.
Roślinność obszarów leśnych Gminy stanowią m.in. zespoły buczyny
karpackiej, które w wyższych partiach wzniesień (powyżej 450 – 500m n.p.m.) tworzą
unikalne, w tym regionie, piętro regla dolnego. Piętro to składa się z głównie z buka,
jodły z domieszką jawora oraz licznych gatunków roślin górskich.
Poniżej regla dolnego na poziomie 360-500 m n.p.m. występuje zbiorowisko
buczyny karpackiej. Rośnie tu buk, jodła lub oba te gatunków, z domieszką graba,
dębu szypułkowego i sztucznie wypreparowanej sosny zwyczajnej. W obrębie tego
piętra rozwija się bogate runo leśne ze znacznie większym niż w piętrze wyższym
udziałem roślin niżowych. Najniższe partie piętra pogórza (do 360 – 400m n.p.m.)
porastają grądy z dominacją graba, dębów oraz udziałem lipy drobnolistnej, sosny
i buka. W dolinach potoków występują smugi jesionowego łęgu podgórskiego
i nadrzecznej olszyny górskie. W najniżej położonych dolinach cieków wodnych
zachowały się fragmenty niżowego łęgu jesionowo – olszowego, w którym między
innymi rośnie osobliwość florystyczna tego regionu jaką jest chroniona okazała
paproć górska – pióropusznik strusi.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe, duże zróżnicowanie fizjograficzne,
geologiczne, wysoki wskaźnik lesistości oraz różnorodność flory i fauny – to
podstawowe czynniki skłaniające do wprowadzania różnych form ochrony przyrody
na terenie Gminy.
Najcenniejsze pod względem przyrodniczo – krajobrazowym obszary Gminy
zostały objęte ochroną (na podstawie ustawy o ochronie przyrody), nadając im różny
status prawny.
Stworzony system terenów prawnie chronionych wchodzi w wojewódzki
i krajowy system obszarów chronionych.
Głównym niebezpieczeństwem jakie zagraża dziko rosnącym roślinom jest:
 ograniczenie ich przestrzeni życiowej osiedlami ludzkimi, komunikacją,
 nieracjonalnie prowadzona gospodarka leśna,
 masowa turystyka i wypoczynek,
 zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza, gleby i wody,
 osuszanie terenów podmokłych.
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Przed tymi zagrożeniami próbuje się chronić przyrodę poprzez:
 uznanie określonych obszarów za rezerwaty przyrody,
 utrzymanie tradycyjnych i dotychczasowych form użytkowania terenu,
 kształtowanie biotopu dla ochrony gatunków,
 uznawanie niektórych terenów za użytki ekologiczne.
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Wiśniowa znajdują się uznane pomniki przyrody żywej –
drzewa pojedyncze lub skupiska drzew wyróżniające się wymiarami, oryginalnym
kształtem, rzadkością występowania. Zostały one uznane za pomniki przyrody
rozporządzeniem wojewody bądź na mocy uchwały Rady Gminy. W Tabeli Nr 7
zostały wyszczególnione uznane pomniki przyrody znajdujące się na terenie Gminy.
Tabela Nr 7. Wykaz uznanych pomników przyrody żywej znajdujących się na terenie
Gminy
Lp.

Miejscowość

Gatunek

Ilość

drzewa

drzew

Rok
uznania

Nr
rejestru

Nr
decyzji

1.

Kozłówek

Lipa drobnolistna

1

1953

1

RLVIb-13/9/6/53

2.

Kozłówek

Dąb szypułkowy

1

1960

49

RLVI-11/1/9/127/60

3.

Markuszowa

Dąb szypułkowy

1

1984

197

SGW-V-7140/6/84

4.

Wiśniowa

Dęby szypułkowe

6

1954

8

RLVIb-13/9/37/54

5.

Wiśniowa

Lipy drobnolistne

2

1955

28

Ln 11/1/7/84/55

6.

Wiśniowa

Topola biała

1

1955

29

Ln 11/1/9/83/55

Źródło: Urząd Gminy w Wiśniowej.

3.6 Zagrożenia środowiskowe
Procesy geodynamiczne
Do zagrożeń naturalnych związanych z warunkami ukształtowania
powierzchni oraz budową geologiczną (rodzajem utworów geologicznych) zalicza się
powierzchniowe ruchy masowe, powstałe w wyniku uruchomienia procesów
geodynamicznych, potocznie nazwane osuwiskami.
W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Wojewody Podkarpackiego „Analizy
zjawisk osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego” po powodzi w 2010
roku, na terenie Podkarpacia zarejestrowano 2658 osuwisk. Część osuwisk to formy
aktywne, część nieczynne, lecz zagrożone uruchomieniem przy zmianie warunków
np. wodnych.
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Rys, nr 14. Obszary osuwiskowe na terenie gminy Wiśniowa
Prognozowanie zjawisk osuwiskowych jest zadaniem trudnym, zwłaszcza
w naszym klimacie przejściowym, w którym mamy do czynienia z okresami suszy lub
też okresami gwałtownych deszczy, różną ich częstotliwością, długością,
intensywnością itp. W przypadku opadów ważny jest oprócz ilości charakter
i rozłożenie w czasie.
Przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wynikającym z ruchów masowych są
rozwiązania organizacyjno-prawne (m.in. planowanie przestrzenne w oparciu
o wiarygodne dane dotyczące osuwisk t.j. wykluczenie terenów osuwiskowych spod
jakiekolwiek inwestycji oraz prowadzenie działań zabezpieczających przed dalszym
niszczeniem (o ile to możliwe i zasadne np. drenażu stoków, odwadniania, zalesiana
o ile jest to możliwe i zasadne.)
Dla osuwisk z terenu Gminy Wiśniowa założono w 2010 r. 18 kart z danymi
osuwisk.
Ochrona przed powodzią
W ostatnich latach obserwuje się coraz częściej występujące powodzie,
o coraz gwałtowniejszym ich przebiegu. Powodem wzrostu intensywności tych
zjawisk są zmiany klimatyczne oraz działalność gospodarcza człowieka, który
wprowadza istotne zmiany w dorzeczach rzek.
Na terenie Gminy ciekami bezpośrednio zagrażającymi powodzią są:
 rzeka Wisłok,
 potok Szufnarówka,
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 potok Pstrągówka,
 potok Różanka.
W przeszłości zagrożenie powodzią było związane głównie z:
 brakiem możliwości odprowadzania wód opadowych – miejscowość
Markuszowa rów biegnący wzdłuż drogi powiatowej,
 ograniczeniem przez obiekty swobodnego odpływu wody w ciekach –
tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie rowów w miejscowościach:
Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Wiśniowa oraz
potoku w miejscowości Tułkowice,
 piętrzeniem wody na wskutek zawężeń koryta – w miejscowości
Kalembina, Kozłówek oraz Oparówka,
 gwałtownych roztopów – tereny położone najniżej i w bezpośrednim
sąsiedztwie cieków głównie w miejscowościach Wiśniowa i Różanka,
 długotrwałych i ulewnych opadów deszczu – tereny położone najniżej
i w bezpośrednim sąsiedztwie cieków głównie w miejscowościach
Wiśniowa i Różanka.
Ochrona przed skutkami suszy
Niedobory wody w glebie są następstwem zakłócenia naturalnego bilansu
wodnego na danym obszarze t.j. zmian klimatycznych i niewłaściwie prowadzonych
prac melioracyjnych. Susze występują przeważnie co kilka lat (czasami częściej),
w różnych porach roku i charakteryzują się określoną dynamiką cyklu rozwoju oraz
czasu trwania.
Niemal na całym obszarze województwa zaobserwowano znaczne obniżenie
poziomu zwierciadła wód gruntowych, czemu towarzyszy zanik wody w studniach
gospodarskich (również w gminie Wiśniowa).

3.7 Odpady
W Gminie Wiśniowa, podobnie jak w innych gminach województwa
podkarpackiego odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości przez
Podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
Na obszarze gminy odbieraniu podlegają zmieszane odpady komunalne oraz
odpady gromadzone selektywnie (opakowania z tworzyw sztucznych, papier
i tektura, opakowaniowe szkło białe i kolorowe, opakowania z metali, oleje
przepracowane, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone
oraz odpady budowlane).
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są głównie
w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego. W przypadku zwiększonej
ilości odpadów (przekraczających wielkość pojemnika) lub też na terenie
trudnodostępnym dla pojazdów odbierających odpady te gromadzone są także
w czarnych w workach odpowiednio oznakowanych.
W zabudowie jednorodzinnej wielkość pojemników to najczęściej 120 dm 3.
Działalność gospodarcza, usługowa, instytucje, urzędy, szkoły posiadają pojemniki
o wielkości uzależnionej od liczby uczniów, pracowników i klientów. Z reguły są to
pojemniki metalowe o pojemności 1100 dm3 .
Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące
kolory
:
1) kolor żółty na papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, oraz opakowania biodegradowalne,
2) kolor biały na szkło kolorowe i bezbarwne,
3) kolor dowolny z wyłączeniem żółtego i białego na pozostałe odpady
zmieszane,
4) kolor dowolny z wyłączeniem żółtego i białego na odpady ulegające
biodegradacji.
Worki winny być oznakowane (nalepką/nadrukiem w jednoznaczny sposób
identyfikującą właściciela nieruchomości (adres nieruchomości) oraz rodzaj
przekazywanego odpadu zgodnie z podziałem na frakcje. Odpady segregowane
(papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania metalowe, szkło
opakowaniowe) gromadzone są w workach o odpowiednim kolorze. Odpady te
odbierane są „u źródła” zarówno z gospodarstw domowych, jak też innych
podmiotów i instytucji selekcjonujących odpady.
Instytucje, przedsiębiorcy, w tym usługodawcy niejednokrotnie gromadzą selektywnie
odpady w pojemnikach metalowych lub wydzielonych miejscach na terenie zakładu.
Do wyliczeń systemu gospodarowaniu odpadami przyjęto iż w gminie
wytwarzanych będzie 734 Mg odpadów komunalnych, w tym 290 Mg odpadów
segregowanych (papier i tektura, szkło, opony, odpady budowlane itp.).
Odpady wielkogabarytowe, opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny
i elektroniczny zbierany jest okresowo poprzez tzw. wystawki.
Akumulatory zwłaszcza ołowiowo-kwasowe zbierane są także w placówkach
handlowych, w ramach „wymiany” przy zakupie nowego akumulatora.
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Ze względu na wiejski charakter gminy odpady takie jak odpady zielone
(trawa, liście, gałęzie) wykorzystywane są w gospodarstwach domowych
(kompostowanie, spalanie), podobnie jak odpady kuchenne, które służą do
skarmiania zwierząt lub są kompostowane.
Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi należy między innymi zapewnianie warunków ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a)
do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)
do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
zaczęła obowiązywać w dniu 01.01.2012r. wprowadziła szereg zmian w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Najważniejszą zmianą jest przejęcie odpowiedzialności przez gminę za
odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Ponadto, do obowiązkowych zadań własnych gmin ustawa wprowadziła
również konieczność
osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub
wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy,
utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.
Szczególną rolę będzie odgrywała kampania edukacyjna skierowana do
mieszkańców, bowiem powodzenie w osiągnięciu wyznaczonych limitów recyklingu
będzie głównie zależało od postawy mieszkańców. Ze względu na efektywność
działania systemu segregacji odpadów opakowaniowych i zbieżność interesów
celową wydaje się współpraca zarówno z producentami towarów w opakowaniach,
jak i organizacjami odzysku,
Zasadniczym problemem w realizacji zadań gospodarki odpadami jest
w pierwszym etapie redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do
składowania, a następnie selektywna zbiórka odpadów surowcowych na
wymaganych poziomach. W zależności od metody redukcji odpadów
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biodegradowalnych, zakłady zagospodarowania odpadów będą wyposażone
w instalację termiczną lub mechaniczno – biologiczną.
Dla wypełnienia przewidzianych prawem celów, niezbędne jest więc
stworzenie takiego modelu gospodarowania odpadami, który byłby efektywny
środowiskowo, ekonomicznie i organizacyjnie.
Dyrektywa „ramowa” Nr 2008/98/WE w sprawie odpadów wyznaczyła
hierarchię postępowania z odpadami, która ma na celu zapobieganie powstawaniu
odpadów oraz gospodarowanie odpadami. Zasadniczymi działaniami są:
zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie ich do ponownego
użycia, recykling, inne metody odzysku odpadów, np. odzysk energii, oraz jako
działanie finalne – unieszkodliwianie opadów. Jest to metoda finalnego
unieszkodliwiania odpadów po zastosowaniu wcześniejszych działań, i powinna być
traktowana jako ostateczność.
Na podstawie zapisów projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
skład odpadów komunalnych na terenach wiejskich (Gmina Wiśniowa jest gminą
wiejską) przedstawia się następująco:
Tabela nr 8 . Szacowany skład odpadów komunalnych wytwarzanych na terenach
wiejskich w województwie podkarpackim w roku 2010 (wg WPGO 2012)
Tereny wiejskie

L.p.

Wyszczególnienie

1.

Papier i tektura

5,0

2.

Szkło

9,9

3.

Metale

2,4

4.

Tworzywa sztuczne

10,3

5.

Odpady wielomateriałowe

4,1

6.

Odpady kuchenne i ogrodowe

32,7

7.

Odpady mineralne

6,2

8.

Frakcja < 10 mm

16,7

9.

Tekstylia

2,1

10.

Drewno

0,7

11.

Odpady niebezpieczne

0,8

12.

Inne kategorie

5,0

13.

Odpady wielkogabarytowe

1,4

%

Razem
14.

100
Odpady z pielęgnacji gminnych
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terenów zielonych
Mg/M, rok

0,17

Wziąwszy pod uwagę ilość mieszkańców gminy, oraz określona w WPGO
ilość odpadów wytwarzanych na terenach wiejskich to szacunkowa ilość
wytwarzanych odpadów w gminie wynosi ok. 1440 Mg
Szacunkowe ilości wytwarzanych niektórych rodzajów odpadów
Papier –72 Mg
Tworzywa sztuczne - 148 Mg
Metale – 33 Mg
Szkło 170 Mg
Budowlane 297 Mg
Biodegradowalne (bez kuchennych i papieru) 30 Mg
Niebezpieczne 14,4 Mg
Wielkogabarytowe 20 Mg

Edukacja ekologiczna
Niezwykle ważną rolę będzie spełniała edukacja ekologiczna mieszkańców
gminy. Dlatego też proponuje się ją rozpocząć przynajmniej pół roku przed
planowanym wprowadzeniem systemu, a najlepiej jeszcze wcześniej np. od września
2012r.
Informacja o nowym systemie winna mieć charakter działań cyklicznych,
przyzwyczajających mieszkańców do zmiany sposobu odbierania i finansowania
gospodarki odpadami. Działania informacyjne mogą polegać np. na:
1. Prowadzeniu w szkołach zajęć przybliżających nowy system
2. Wyjaśnianiu mieszkańcom w biuletynie gminnym wprowadzanych zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Uruchomieniu w urzędzie gminy punktu informacyjnego, gdzie mieszkańcy
mogliby pozyskać informacje.
4. Dostarczeniu do każdej nieruchomości (np. z nakazami płatniczymi podatku
od nieruchomości) syntetycznej informacji nt. nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Gmina Wiśniowa znalazła się
w regionie centralnym.
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3.8 Odnawialne źródła energii
Energia odnawialna zwana również energią ekologicznie czystą lub zieloną
powstaje przy wykorzystaniu naturalnych nośników jakimi są: energia kinetyczna
wiatru, energia spiętrzeń lub gorącej wody, energia powstała przy spalaniu biomasy
i biogazu oraz energia słoneczna. Konieczność wykorzystania alternatywnych źródeł
energii wynika głównie z potrzeby ograniczenia szkodliwych produktów spalania
pierwotnych nośników (węgla i jego odmian), wyczerpywania się źródeł kopalnych,
jak również dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
poszczególnych regionów.
Energia wiatru
Jak wynika z mapy średniorocznych prędkości wiatrów, na terenie gminy
warunki wiatrowe zostały wskazane jako dość korzystne (Rys. 15).

Rys. Nr 15. Mapa wietrzności Polski
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Energetyka wodna
Ukształtowanie terenu, duże prędkości przepływu wody w rzekach i potokach
szczególnie w południowej części województwa podkarpackiego sprzyjają lokalizacji
małych elektrowni wodnych. Energia ta zamienia się w naturalny sposób w energię
kinetyczną płynącej wody. Tę właśnie naturalną przemianę wykorzystuje elektrownia
wodna. Płynąca woda przepuszczana jest w sposób kontrolowany przez turbiny
wodne, którymi obraca się generatory energii elektrycznej. Na terenie gminy nie ma
elektrowni wodnych.
Energia słońca
Najistotniejszymi parametrami w wykorzystaniu energii promieniowania
słonecznego są roczne wartości nasłonecznienia. Warunki meteorologiczne
charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego
w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na
sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września,
przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz/dzień, natomiast
w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. W województwie podkarpackim średnie
nasłonecznienie miesięczne wg danych 10 letnich wynosi odpowiednio
od 0,8 kWh/m2/dzień w grudniu do 5.04 kWh/m2/dzień w lipcu. Taki rozkład
predestynuje
wykorzystanie
do
celów
turystyczno-wypoczynkowych
z zabezpieczeniem potrzeb własnych w miesiącach o mniejszym nasłonecznieniu.
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego znalazło zastosowanie do
wspomagania ogrzewania budynków użyteczności publicznej, budynków
jednorodzinnych, obiektów gospodarczych oraz do podgrzewania wody użytkowej
i w basenach na obszarze całego województwa.
Instalacje wykorzystujące energię słońca są coraz bardziej popularne ze względu
np. na dofinansowania realizacji takiego przedsięwzięcia.
Wody geotermalne
Na terenie województwa istnieje możliwość pozyskiwania energii ze złóż
zasobów wód geotermalnych. Dotychczas zbadane i udokumentowane złoża tych
wód znajdują się m.in. w obrębie „zapadliska podkarpackiego”, gdzie szacowana jest
ich ilość na około 360 km3 wód o temperaturze od 35 st.C do ponad 120 st. C,
a zgromadzoną w nich energię cieplną szacuje się na 1,5 mld ton paliwa umownego.
W 1991 roku podczas wykonywania otworu Wiśniowa-1 z głębokości 3698 m
nastąpiła erupcja gorącej wody - solanki o temperaturze 85 °C i wydajności ok. 180
m3/h.
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Biomasa
Obecnie na Podkarpaciu obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnym
paliwem jakim jest biomasa. Jest to rodzaj najstarszego i najszerzej
wykorzystywanego paliwa np. poprzez: spalanie biomasy roślinnej (drewna
opałowego z lasów, odpadów drzewnych z tartaków, zakładów meblarskich i in.,
słomy), spalanie śmieci komunalnych, wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych
(np. z rzepaku), fermentację alkoholową (np. z ziemniaków) w celu wytworzenia
etanolu jako dodatku do paliw silnikowych, uzyskiwanie biogazu w wyniku
beztlenowej fermentacji metanowej odpadowej masy organicznej.
Ocenia się, że na terenie gminy panują dogodne warunki do wykorzystywania
energii uzyskiwanej z biomasy oraz energii słonecznej. W chwili obecnej brak jest
danych dotyczących udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych na terenie
gminy w ogólnym bilansie energetycznym.
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4. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Program ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa w zakresie ochrony
środowiska stanowić będzie podstawę do racjonalnej polityki i działalności władz
gminy w zakresie krótko i długoterminowych działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.
Strategicznym celem polityki ekologicznej jest ograniczanie szkodliwych
czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom zdrowia. Dlatego
duże znaczenie ma stała poprawa jakości wód powierzchniowych i stanu powietrza
atmosferycznego, ochrona przed chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód
gruntowych, właściwa gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem
i
promieniowaniem
elektromagnetycznym,
zapobieganie
nadzwyczajnym
zagrożeniom środowiska.
Zdefiniowane w programie cele i kierunki działania zgodne są
z aktualnie obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony środowiska i są
zgodne z celami i kierunkami działań określonymi w polityce ekologicznej państwa
oraz zaktualizowanym Programie ochrony środowiska dla Województwa
Podkarpackiego i Programie ochrony środowiska Powiatu Strzyżowskiego.
Wszelkie działania służące ochronie i poprawie jakości środowiska
prowadzone będą w obrębie określonych celów, priorytetów i zadań ekologicznych.
Wszystkie te elementy zostały podzielone na krótkoterminowe (obejmujące działania
w latach 2013-2016) oraz na długoterminowe (lata 2017-2020). Zamierzenia te
skoordynowane są z kierunkami działań określonymi przez instytucje wojewódzkie
i powiatowe.
Dotychczasowa polityka samorządu i władz zdaje się potwierdzać tezę, że
dbałość o stan środowiska jest jednym z przyjętych w gminie priorytetów. I tak:
- w zakresie budowy kanalizacji, aktualnie realizuje się odcinki dodatkowe
wynikające z potrzeb mieszkańców (np. podłączanie nowych domów),
- stałej poprawie ulega stan dróg, corocznie modernizowane są nowe
odcinki, kładzie się nowe nawierzchnie, co powoduje większą płynność
ruchu i mniejszą emisję spalin i hałasu,
- w miarę możliwości przeznacza się nowe tereny pod zalesienia,
- gospodarka odpadami prowadzona jest w sposób coraz bardziej
zorganizowany, co skutkuje poprawą stanu środowiska i zdecydowanie
polepsza wizerunek gminy w oczach samych jej mieszkańców, a także
potencjalnych inwestorów,
- systematycznie likwidowane są niezorganizowane wysypiska odpadów,
mogące wpływać negatywnie na stan wód powierzchniowych,
podziemnych czy gleb.
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Polityka ta realizowana jest w sposób stanowczy i konsekwentny, o czym
świadczą coroczne nakłady na inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Oprócz
inwestowanych środków własnych, władze gminy pozyskują dodatkowe fundusze
z różnych źródeł zewnętrznych tj. instytucji krajowych i zagranicznych udzielających
wsparcia finansowego w dziedzinie ochrony środowiska.
Przyjmując za bazę stan istniejący określone zostały kierunki rozwoju
gospodarczego na następne lata. Nie będzie on bez znaczenia dla stanu środowiska
naturalnego, dlatego też konieczne jest określenie zasad, którymi należy się
kierować aby nie naruszyć równowagi pomiędzy środowiskiem, a rozwojem
gospodarczym – rozwój zrównoważony.

1. STYMULOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM
ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

CEL STRATEGICZNY: Zwiększenie roli wiedzy i ekoinnowacyjności w procesie
rozwoju gospodarczego i społecznego gminy
Kierunki działań w zakresie realizacji celu strategicznego:

prowadzenie polityki zmierzającej do racjonalnego
środowiska i jego zasobów.

korzystania

ze

2. EDUKACJA EKOLOGICZNA, DOSTĘP DO INFORMACJI I POSZERZENIE DIALOGU
SPOŁECZNEGO

Działania jakie będą podejmowane w ramach realizacji tego celu powinny
przyczynić się do wykreowania społeczeństwa o wysokim poziomie zachowań,
świadomego wzajemnych powiązań pomiędzy zagadnieniami gospodarczymi,
społecznymi, ekologicznymi i politycznymi. Podstawowym i głównym celem edukacji
ekologicznej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy,
przejawiające się w postaci pozytywnych zachowań proekologicznych we wszystkich
dyscyplinach życia i gospodarki, poczuciu współodpowiedzialności każdego
obywatela za stan środowiska oraz umożliwieniu każdemu człowiekowi zdobywania
wiedzy niezbędnej dla poprawy środowiska. Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa oraz prawo do informacji i udziału obywateli to podstawowe warunki
spełnienia założeń realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
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CEL STRATEGICZNY: Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz poprawa dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie.
Kierunki działań w zakresie realizacji celu strategicznego:

edukacja ekologiczna w zakresie kształtowania postaw sprzyjających
osiąganiu efektów ekologicznych;

propagowanie zagadnień ochrony ekosystemów, ochrony krajobrazu,
kształtowanie norm zachowań sprzyjających ochronie różnorodności
biologicznej;

doskonalenie baz danych o środowisku w postaci elektronicznej, dostępnej
za pośrednictwem Internetu;

współpraca samorządów wszystkich szczebli w zakresie prezentacji
o treściach ekologicznych w ramach oferty programowej regionalnych
i lokalnych ośrodków telewizyjnych, radiowych i prasowych;

wspieranie jednostek zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami
chronionymi w zakresie: organizowania wystaw o charakterze
edukacyjnym; działalności w zakresie muzealnictwa o charakterze
przyrodniczym; rozwoju ścieżek edukacyjnych w terenie;
ASPEKTY EKOLOGICZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Planowanie przestrzenne w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego
zapewnia warunki utrzymania równowagi przyrodniczej. Przepisy, zwłaszcza ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewniają integrację problematyki
środowiskowej z problematyką planowania przestrzennego.
CEL STRATEGICZNY: Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju
gospodarczego gminy, w tym właściwa lokalizacja przestrzenna inwestycji.
Kierunki działań w zakresie realizacji celu strategicznego:

rozpoznanie środowiska przyrodniczego w zakresie niezbędnym do
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zapewniających optymalne relacje pomiędzy terenami zainwestowania a
terenami otwartymi oraz wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie
zaopatrzenia w energię i surowce;

identyfikacja obszarów problemowych, konfliktów przestrzennych
i środowiskowych;

współpraca instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska i jednostek
w zakresie zagospodarowania przestrzennego na różnych szczeblach.
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5. STRATEGIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY I POPRAWY STANU
ŚRODOWISKA
Działania i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Wiśniowa zmierzają w kierunku poprawy stanu środowiska, racjonalnego
gospodarowania
zasobami,
w
tym
ograniczenia
materiałochłonności,
wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń.
Strategicznym celem polityki ekologicznej jest ograniczanie szkodliwych
czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom zdrowia poprzez
poprawę stanu powietrza atmosferycznego, ochronę przed chemicznym
zanieczyszczeniem gleb i wód, właściwą gospodarkę odpadami, ochronę przed
hałasem, czy promieniowaniem elektromagnetycznym.
Ochrona wód
Ochrona i kształtowanie stosunków wodnych oraz poprawa jakości wód
powierzchniowych jest ważnym celem ekologicznym w Gminie Wiśniowa. Cel ten
zakłada zapewnienie najlepszej jakości wód, w tym utrzymanie ilości wody na
poziomie zapewniającym równowagę biologiczną i ochronę przed powodzią.
Obszarami na których przeprowadzane są działania związane z poprawą i ochroną
jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych są zlewnie rzek oraz obszary
głównych zbiorników wód podziemnych. Do celów zaopatrzenia ludności w wodę
Gmina Wiśniowa zużywa wodę podziemną. Istnieje więc konieczność racjonalnego
jej użytkowania. Należałoby w maksymalny sposób wyeliminować tzw. sieciowe
ubytki wody oraz awarie oraz zadbać o utrzymanie wysokiej jakości wód
podziemnych. Innym istotnym elementem jest sieć wodociągów i jej niezawodność
w zaopatrzeniu ludności w wodę.
W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych
poszczególnych
wskaźników
fizyko-chemicznych,
biologicznych
i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz
wskaźników
chemicznych
świadczących
o
stanie
chemicznym
wody,
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu,
z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym
zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód,
będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele
uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz
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sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części
wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód
podziemnych będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym,
celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Poprawa jakości wód zależy przede wszystkim od kompleksowego
rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Ważne jest odpowiednie
zarządzanie ochroną wód i jej zasobami, monitoring źródeł zanieczyszczeń oraz
kontrola wdrażania i egzekwowania prawa. Działania w zakresie ochrony
i kształtowania stosunków wodnych będą zmierzały do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (osadniczych i przemysłowych) oraz
zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych.
W gminie jednym ze sposobów ograniczenia przenikania zanieczyszczeń do
wód powierzchniowych i podziemnych jest kontrola stanu technicznego oraz
częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są
ścieki bytowe. Uprawnienia takie wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie. Jednakże najważniejszym działaniem w tym zakresie będzie
umożliwienie oczyszczania ścieków w terenie trudnodostępnym (południe gminy).
Ważnym zadaniem jest także likwidacja „nielegalnych” kolektorów ścieków bytowych
odprowadzających bez oczyszczania ścieki do rowów przydrożnych, melioracyjnych,
bezpośrednio do gleby czy powierzchniowych cieków wodnych. Na terenie Gminy
zadaniem mającym na celu poprawę jakości wód szczególnie cieków
powierzchniowych jest dokończenie budowy kanalizacji i podłączenie do niej
możliwie największej ilości gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, a także systematyczna eliminacja nielegalnych źródeł
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Gospodarka odpadami
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897)
wprowadziła nie tylko obowiązek selektywnego zbierania odpadów; art.3 ust 2
stanowi, że gminy:
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- ustanawiają selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych
obejmujące następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte
opony, a także odpady zielone
- tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują
miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
- zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
Zgodnie z art. 3b ustawy gmina jest obowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia
2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w wysokości co najmniej 50% wagowo,
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w wysokości co najmniej 70% wagowo
Od 1 07. 2013 gminy przejmują obowiązki w zakresie odbierania
i zagospodarowania tych odpadów.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących
odpadów:
1) papieru i tektury,
2) szkła opakowaniowego bezbarwnego i kolorowego,
3) tworzyw sztucznych,
4) metali żelaznych i nieżelaznych (np. puszki, złom),
5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
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11) zużytych opon,
12) odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych,
13) olejów przepracowanych,
14) popiołu i żużla
Pozostałe odpady komunalne zbierane będą w sposób zmieszany
Szacowany koszt całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
został określony na ok. 300-500 tys. zł

Ochrona powietrza
Realizacja zadań służących tym celem powinna przyczynić się do utrzymania
stosunkowo wysokiej jakości powietrza, spełniającej wymagania ustawodawstwa
Unii Europejskiej oraz redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza. Przy formowaniu
podstawowych kierunków działań dla ochrony powietrza zostało przyjęte ogólne
założenie maksymalnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powinno polegać przede wszystkim na
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, komunalnych
i komunikacyjnych. Istotną sprawą na terenie gminy jest ograniczenie uciążliwej
emisji ze źródeł lokalnych (np. likwidacja spalania odpadów takich jak opony czy
tworzywa sztuczne). Modernizacja źródeł emisji poprzez zamianę paliwa węglowego
lub koksowego na ekologiczne np. gazowe lub biopaliwa (co jest możliwe na
terenach wiejskich) także sprzyjać będzie ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.
Należy jednak pamiętać, że główne względy ekonomiczne będą decydowały jakiego
rodzaju paliwo będzie wykorzystywane jako źródło ciepła. Wciąż najbardziej
popularne jest spalanie węgla kamiennego. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń to
nie tylko zamiana paliwa. Redukcje zanieczyszczeń poprzez ograniczenie ilości
spalanych paliw uzyskamy także poprzez:
- ograniczenie strat ciepła (uszczelnienie i izolacja sieci ciepłowniczej, docieplenie
budynków, wymiana stolarki okiennej),
- wykorzystanie paliw o lepszych parametrach (wyższa kaloryczność, mniejsza
zawartość popiołu i siarki)
- propagowanie wykorzystania niekonwencjonalnych (często odnawialnych) źródeł
energii,
Działania ograniczające emisje zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych to:
- modernizacja technologii w celu prowadzenia mniej energochłonnej produkcji,
- udoskonalenie procesów spalania, prowadzące do zmniejszenia zużycia paliw,
- wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT),
- prowadzenie systematycznej kontroli emisji zanieczyszczeń,
- pomoc dla zakładów wdrażających systemy zarządzania środowiskiem.
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Coraz większe znaczenie dla jakości powietrza mają zanieczyszczenia
emitowane przez pojazdy mechaniczne tzw. źródła komunikacyjne (pasmowe).
Ponieważ nie są to źródła stacjonarne ograniczanie emisji nie jest sprawą łatwą:
Do działań ograniczających emisję ze źródeł komunikacyjnych mogą należeć:
zwiększenie płynności i przepustowości sieci drogowej (działanie winno zostać
uwzględnione przez wszystkich zarządzających drogami) poprzez np. poprawę
standardów technicznych dróg,
stopniowe eliminowanie pojazdów będących w złym stanie technicznym
(zarówno osobowych jak i ciężarowych)
tworzenie warunków do popularyzacji ruchu rowerowego np. poprzez
wyznaczanie ścieżek rowerowych,
powszechne wprowadzenie na stacjach paliw hermetyzacji procesu obrotu
paliwami.
Ponieważ teren gminy został zaliczony do strefy C w zakresie pyłu mogą zostać
określone działania naprawcze ograniczające stężenie tego zanieczyszczenia
w powietrzu.
Zadania służące temu celowi, termin ich realizacji oraz przewidywane koszty
przedstawia tabela nr 12.

Ochrona przed hałasem
Podstawowym działaniem w zakresie ochrony przed hałasem jest
doprowadzenie do odpowiednich warunków akustycznych. Są one niezbędne
zarówno do efektywnej działalności człowieka jak i dla odpoczynku. Odpowiednia
eliminacja hałasu w środowisku jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania jego
wszystkich elementów.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu akustycznego środowiska w szczególności poprzez utrzymanie
poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie.
Niezbędnym jest zrealizowanie przy drogach przedsięwzięć służących minimalizacji
hałasu.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Przedmiotem działań jest skuteczna ochrona ludzi i środowiska przed
promieniowaniem elektromagnetycznym. Podstawowe kierunki działań dotyczyć
będą prowadzenia badań określających skalę zagrożenia promieniowaniem oraz
zarządzania emisją pól elektromagnetycznych. Rejonami koncentracji działań w tym
zakresie będą stacje telefonii komórkowej, linie przesyłowe energii elektrycznej
110kV
i
inne
urządzenia
wytwarzające
niejonizujace
promieniowanie
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elektromagnetyczne o częstotliwości 0,03-1016. Główne zadania w tym temacie,
przedstawiono w tabeli nr 9.
Tabela nr 9. Harmonogram i koszty działań
Lp.

Nazwa zadania

1.

Inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych

Termin realizacji
2012-2020

2.

Analiza
wyników
oraz
informowanie
mieszkańców
jakie
obszary
podlegają
ponadnormatywnemu
promieniowaniu
elektromagnetycznemu (wykonanie pomiarów
przez służby ochrony środowiska

Koszty w tys. zł
10 000
5

Przedstawione działania są niezwykle istotne, gdyż brak szerokiej informacji
powoduje obawę społeczeństwa przed skutkami oddziaływania źródeł
elektromagnetycznych.
Ochrona przyrody
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej realizowana będzie m.in. poprzez:

ochronę krajobrazu terenów wiejskich poprzez promowanie tradycyjnych
metod
gospodarowania
oraz
rozwój
rolnictwa
ekologicznego
i agroturystyki;

stosowanie przepisów krajowych i wdrażanie Dyrektyw oraz Konwencji
międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody w celu ochrony
najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory występujących na
terenach państw członkowskich.
Szczegółowe działania w tym temacie przedstawia tabela nr 10.
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Tabela nr 10 . Harmonogram i koszty działań
Termin realizacji

Koszty w tys. zł

Lp.

Nazwa zadania

1.

Przebudowa drzewostanów
i niezgodnych z siedliskiem

uszkodzonych

100

2.

Wdrażanie zaleceń dotyczących obszarów
ochrony przyrody, a zawartych w planach
ochrony parków narodowych, rezerwatów
przyrody, parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu i obszarów NATURA
2000;

300

3.

Pielęgnowanie istniejących form ochrony
przyrody i krajobrazu i tworzenie nowych

4.

Wspieranie rolnictwa przyjaznego środowisku

2013-2020

100
59

Zapobieganie poważnym awariom i klęskom żywiołowym
Działania zmierzające do wyeliminowania powstania poważnej awarii oraz
minimalizujące jej skutki oraz skutki klęsk żywiołowych przedstawiono w tab. nr 11.
Tabela nr 11. Harmonogram i koszty działań
Termin realizacji

Koszty w tys. zł

Lp.

Nazwa zadania

1.

Realizacja
systemu
przeciwpowodziowego

ostrzegania

2013-2020

500

2.

Wzmocnienie systemu kontroli przewożonych
towarów i materiałów niebezpiecznych

2013-2020

200

Na jakość wód powierzchniowych duży wpływ mają warunki pogodowe
panujące w zlewni, takie jak wysokie temperatury powietrza oraz intensywne opady
deszczu i intensywne topnienie śniegu powodujące nagłe przybory wody w rzekach i
stwarzające zagrożenie powodziowe.
W czasie gwałtownych wezbrań i występowania fali powodziowej następuje zmiana
wielu wskaźników fizykochemicznych, chemicznych i mikrobiologicznych jakości
wody w rzekach oraz zakłócenie równowagi biologicznej w ekosystemie rzeki.
Znacząco wzrasta ilość zawiesin, obserwuje się także wzrost stężenia związków
azotu i fosforu pochodzenia komunalnego oraz rolniczego. Fala powodziowa ma
negatywny wpływ na florę i faunę wodną. Zaburzenia w ekosystemach rzek objętych
zjawiskami powodziowymi są zazwyczaj krótkotrwałe. Po przejściu fali powodziowej i
unormowaniu się stanu wody, jakość wód w rzece powraca do stanu sprzed
powodzi, często jest lepsza, jednak dla odnowy pełnej struktury zbiorowisk roślinnych
i zwierzęcych potrzeba więcej czasu.
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Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że podejmowane działania na
powierzchniowych ciekach wodnych winny przyczynić się do spełnienia celów
środowiskowych określonych dla jcw. Jakkolwiek w pierwszym okresie prace
„budowlane” i udrażniające ciek mogą zaburzyć jakość wód.

Listę zadań priorytetowych oraz zapotrzebowanie na środki finansowe
niezbędne do realizacji przedstawionych w Programie celów polityki ekologicznej na
obszarze gminy Wiśniowa przedstawia poniższa tabela.
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Tabela nr 12. Zadania do wykonania w celu realizacji Programu oraz koszty

Lp.
1.

Rodzaj działania / inwestycji

Jednostka
odpowiedzialna

2.

Partnerzy

3.

4.

Termin
realizacji
5. .

Źródło finansowania
6.

Szacunkowe
koszty w tys. PLN
201320172016
2021
7.
8.

Przygotowanie podstaw do lokalizacji inwestycji

1.

Aktualizacja studium i opracowanie MPZP z
uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony
środowiska, w szczególności: lokalizacji obiektów
infrastruktury
ochrony
środowiska,
zagadnień
istniejących i potencjalnych obiektów niebezpiecznych,
obszarów i obiektów o szczególnych walorach
Gmina
przyrodniczych, obszary ograniczonego użytkowania,
nie spełniające wymagań w zakresie jakości
środowiska, obszarów zalesień i zadrzewień,
wykorzystania lokalnego potencjału w zakresie
zaopatrzenia w energię i surowce, zwłaszcza
odnawialne oraz pochodzące z odzysku,

--

2015

środki własne
gminy

---

Budowa
regionalnego
centrum
turystycznoPodmioty
wypoczynkowego Wiśniowa z wykorzystaniem wód
gospodarcze
geotermalnych

-

w miarę
możliwości
finansowyc
h gminy
po 2016 r.

Fundusze
strukturalne,
fundacje środki
własne,
WFOŚiGW
NFOŚiGW,
prywatny kapitał,

1 000

1 500

50

25

OCHRONA I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Ochrona i kształtowanie stosunków wodnych

2.

Sporządzenie i wdrożenie opracowań programowych
na ograniczenie zrzutu ładunków zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód.

Prezes
Krajowego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej

RZGW,
Wojewoda,
Gmina
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2015

budżet państwa
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3.

4.

5.

6.

7.

Regulacja 3,20 km rzek i potoków:
 Różanka w km 10+700-10+900, (m. Różanka),
 Pstrągówka w km 0+000-0+550, 0+900-1+600
oraz w km 3+150-4+900 (Pstrągówka, Wiśniowa),
 Ciek nr ewid. 1974 w km 0+000-0+700
(Szufnarowa)
Realizacja programu małej retencji, w tym:

zbiornik retencyjny w Wiśniowej na
Szufnarówce (o poj.400 tys. m3, pow. 16 ha)

Modernizacja i remonty sieci wodociągowych, budowa
nowych ujęć wody, ochrona istniejących, pozwolenia i
operaty wodnoprawne, poszukiwanie nowych źródeł
wód podziemnych,

PZMiUW

Powiat,
Gmina

Wojewoda
Gmina
Powiat,

PZMiUW

Gmina

spółki wodne

Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu
kanalizacji obejmującej obszar:
 „aglomeracja Wiśniowa” (82,2 km)
Wojewoda,
 „poszerzenie aglomeracji Wiśniowa o miejscowości
Gmina
Marszałek
Markuszowa, Kozłówek, Jazowa, część Wiśniowej nad
Województwa
rzeką Wisłok, 26,0 km;
Spółki wodne
 Oparówka i Różanka – ścieki planowane do
odprowadzenia do sąsiednich gmin - 14,9 km
 Jaszczurowa budowa przydomowych oczyszczalni

Rozbudowa oczyszczalni ścieków o II etap w Wiśniowej Gmina

Powiat,
Województwo
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budżet wojewody
Praca ciągła fundusze
strukturalne
(ERDF)
budżet państwa,
fundusze
2025
strukturalne
ERDF
fundusze
strukturalne
Fundusz Spójności,
fundusze ochrony
2015 - 2022
środowiska,
środki własne
powiatu
i gmin

2015 - 2022

fundusze ochrony
środowiska,
fundusze
strukturalne
środki własne

fundusze ochrony
środowiska,
2018-2019
fundusze strukturalne
środki własne

100,0

400,0

5 000

12 000

100,00

300,00

46000,00

--

2000,00

--
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Opracowanie mechanizmu wsparcia finansowego
gospodarstw
zachęcającego
do
budowy Gmina
8. przydomowych oczyszczalni ścieków tam, gdzie Powiat
budowa kanalizacji jest niemożliwa lub bardzo PODR
kosztowna
Właściciele
Realizacja inwestycji ograniczających
gospodarstw
9.
zanieczyszczenia azotowe pochodzące z rolnictwa
rolnych
PODR
Ochrona przed hałasem

11.

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
RZGW,
Gmina

Gmina

--

2015 - 2019

fundusze ochrony
środowiska,
fundusze strukturalne
środki własne

--

--

2015 - 2019

SOP, fundacje,
fundusze strukturalne

--

--

środki własne
2015 - 2019 fundusze
strukturalne

--

ze
środków
na
realizację
inwestycji
drogowyc
h

Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej

12.

Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: parków
narodowych, parków krajobrazowych, zespołów
przyrodniczo
krajobrazowych,
użytków
ekologicznych,
pomników
przyrody,
stanowisk
dokumentacyjnych

jednostki
organizacyjne
zgodnie z
kompetencjami

13.

Bieżąca ochrona elementów tworzących walory
krajobrazowe, lokalne inwestycje infrastrukturalne
związane z ochroną terenów zieleni, zabytkami oraz
przedsięwzięcia zwiane z kultywowaniem tradycyjnej
kultury wiejskiej, dawnych upraw, w tym:
rewitalizacja parku podworskiego w Wiśniowej,
podniesienie estetyki nieczynnych cmentarzy,
działania zmierzające do zachowania tożsamości
lokalnej: folkloru, kultury, tradycji, historii

Wojewódzki
Konserwator
Zabytków,
właściciele
i zarządcy
obiektów

-

budżet
państwa,
budżet
województwa,
praca ciągła środki
własne
jednostek
odpowiedzialnych za
ochronę przyrody

Gmina,
Marszałek
Województwa

środki
własne,
budżet
województwa,
fundusze
2015 - 2019
600,0
strukturalne,
fundusze
ochrony
środowiska,
fundacje
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zgodnie
z
budżetem
jednostek
organizac
yjnych

600,0
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14.

15.

Konserwacja drzew pomnikowych

Wojewódzki
Konserwator
Przyrody,
zarządcy
obiektów

Gmina

Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych w
terenach cennych pod względem krajobrazowym
(sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
Gmina
przestrzennego, regulujących zasady kształtowania za
budowy i ochrony środowiska),

-

środki własne, środki
budżetu
wojewódzkiego,
2015 - 2019 fundusze
strukturalne,
gminny
fundusz
ochrony środowiska

5,0

2015 - 2019 środki własne gminy

Jak w
zadaniu
ogólnym
nr 1

--

--

--

5,0

Przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego /
16.

Zastąpienie
urządzeń
(transformatorów
rozdzielczych
SN/nN)
zawierających
PCB
urządzeniami nie stwarzającymi zagrożenia dla
środowiska

Rzeszowski
Zakład
Energetycz
ny S.A.

Środki
własne

2015

Środki własne

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

17.

Realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na
redukcję tzw. „niskiej” emisji:
- termomodenizacja budynków komunalnych (w tym
wymiana okien),

Gmina
Właściciele
zarządcy
obiektów

Osoby
i fizyczne
i
2016 - 2019
podmioty
gospodarcze"

środki własne,
fundusze
strukturalne,
fundusze
ochrony
środowiska

--

--

- Ochrona przed polami elektromagnetycznymi.

18.

19.

Lokalizacja obiektów tak, by były jak najmniej
konfliktowe z otaczającą przestrzenią, w tym
uwzględnianie zagrożenia promieniowaniem w
Gmina
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego i decyzjach o lokalizacji celu
publicznego,
Preferowanie inwestorów wdrażających najlepsze
techniki, technologie i rozwiązania techniczne
Gmina
ograniczające promieniowanie elektromagnetyczne.

Praca na
bieżąco jeśli
środki własne gminy
zajdzie tak
potrzeba

-

-
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jak w
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ogólnym
nr 1
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--
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RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA
WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ.
1.

20.

2.
Wyznaczenie regionów preferowanych do rozwoju
energetyki odnawialnej, w tym w aktualizowanych
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin,

3.

Gmina

21.

Wsparcie (organizacyjne) budowy instalacji i urządzeń
wykorzystujących energię odnawialną, w tym
Gmina
wykorzystanie wód termalnych, energii wietrznej,
wodnej i słonecznej

22.

Wprowadzenie elementów
zasilanej energią słoneczną

w

oświetleniu

gminy,

4.

--

Podmioty
gospodarcze,
właściciele
gruntów
Ministerstwo
Środowiska,
Ministerstwo
Gospodarki,
Wojewoda,
Powiat

Gmina

--

5.

6.

2015 - 2019 środki własne gminy

7.

8.

zgodnie z zadaniem
ogólnym nr 1

programy
pomocowe,
fundusze
strukturalne
2015 - 2019
środki własne
WFOŚiGW
NFOŚiGW,
EKOFUNDUSZ

--

--

Fundusze
strukturalne, środki
2015 - 2019
własne, fundusze
ochrony środowiska

--

--

powiatowy fundusz
ochrony środowiska

--

--

Fundusz
ochrony
gruntów rolnych
Sukcesywnie Powiatowy Fundusz
Ochrony
Środowiska

--

--

OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

23.

Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te Powiat,
ruchy

24.

Przeciwdziałanie degradacji gleb, szczególnie erozji i Właściciele
ruchom masowym, w tym zalesianie, zakrzewianie, gruntów,
założenie trwałych użytków zielonych
Starosta

Właściciele
gruntów,
Gmina

Gmina
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ARiMR
Wojewoda,
PODR,
Samorząd
Wojewódzki
właściciele
gospodarstw,
ARiMR,
Marszałek
Województwa
Wojewoda

25.

Wspieranie i wdrażanie tradycyjnych praktyk
gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych, w
tym programów rolno-środowiskowych i rolnictwa
ekologicznego

26.

Tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich,
upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad
”Kodeksu dobrej praktyki rolniczej”

27.

Realizacja
programu
rekultywacji
gleb
Powiat,
zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania
Gmina
(w tym zalesienia)

Gmina

Gmina
Właściciele
gruntów
nadleśnictwo

Sukcesywnie

fundusze
strukturalne,
fundacje, ARiMR

programy
pomocowe
UE,
2015 - 2019
fundusze
strukturalne UE,
WFOŚiGW,
fundusze
2015 - 2019
strukturalne
środki własne

--

--

--

--

--

--

WZBOGACANIE I RACJONALNE UŻYTKOWANIE LASÓW.

28.

Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego
Właściciele i
katastrofą naturalną lub pożarem oraz wprowadzenie
zarządcy
odpowiednich instrumentów zabezpieczających w
lasów
lasach mienia gminy,

29.

Usuwanie zanieczyszczeń z obszarów leśnych na
terenie wspólnoty

30.

Pielęgnacja lasu mienia gminnego, ochrona przed
zwierzyną, zakup i sadzenie sadzonek, ochrona
przeciwpożarowa, nadzór

31.

Zalesienie gruntów położonych na terenie gminy
Wiśniowa

Właściciele i
zarządcy
lasów
Właściciele i
zarządcy
lasów
Właściciele
gruntów
ARiMR
LP

--

budżet państwa,
środki własne
właścicieli gruntów,
2015 - 2019
budżet gminy,
fundusze
strukturalne

--

2015 - 2019 środki własne

--

2015 - 2019 środki własne

Gmina

Budżet państwa,
2015 - 2019 fundusze
strukturalne
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EDUKACJA EKOLOGICZNA, DOSTĘP DO INFORMACJI I POSZERZANIE DIALOGU SPOŁECZNEGO
Propagowanie idei ochrony środowiska w społeczeństwie

32.

33.

34.

35.

36.

Włączenie do edukacji szkolnej programów ochrony
środowiska wraz z wojewódzkim planem gospodarki
Gmina
odpadami,

Wojewoda,
Stałe
podejmowanie
działań
informacyjnych,
Powiat,
promocyjnych i edukacyjnych w formie audycji w
Gmina
środkach masowego przekazu, publikacji, kursów i
Przedsiębiorst
szkoleń
wa
Ministerstwo
Środowiska,
Wprowadzanie i wdrożenie zasad dotyczących udziału Wojewoda,
pozarządowych
organizacji
ekologicznych
w Powiat,
działaniach administracji na rzecz środowiska
WIOŚ,
organizacje
pozarządowe
Ministerstwo
Środowiska,
Dofinansowanie wybranych projektów realizowanych Wojewoda,
przez
organizacje
pozarządowe
zgodnie Powiat,
zobowiązującymi zasadami dofinansowywania działań Gmina
w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony organizacje
dziedzictwa narodowego
pozarządowe
fundusze
ekologiczne
Wspieranie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Powiat,
szkoły
i
inne
jednostki
organizacyjne Gmina,
w formie konkursów, przeglądów i innych, w tym PODR
również niekonwencjonalnych działań służących
popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych

w ramach
programó
w
nauczania
w
szkołach

--

Szkoły

praca ciągła

Media
informacyjne

budżet państwa,
budżet własny,
praca ciągła
fundusze
ochrony
środowiska

--

--

budżet państwa,
budżet własny,
programy
pomocowe,
fundusze
ochrony
środowiska

--

--

--

budżet państwa,
budżet własny,
programy
pomocowe,
praca ciągła
fundusze
ekologiczne,
fundusze
ochrony
środowiska

2,00

2,00

Szkoły,
organizacje
pozarządowe

budżet własny,
WFOŚiGW,
praca ciągła
Fundusze ochrony
środowiska

3,0

3,0

54 948

14 835

Gmina

Razem
83

praca
ciągła
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DZIAŁANIA POWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Potencjał turystyczny i agroturystyczny, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz skuteczna promocja walorów Gminy

1.

Promocja walorów krajobrazowych i kulturowych
gminy

Gmina

Wojewoda, Lasy
Państwowe,
Administracja
obszarów chronionych,
Powiat, Sponsorzy,
prywatni przedsiębiorcy

2015 2019

fundusze ochrony
środowiska, fundacje
i organizacje

10,0

praca
ciągła

fundusze strukturalne
budżet państwa

10,0

2.

Wytypowanie trenów użytkowanych rolniczo o dużych
walorach przyrodniczych oraz prowadzenie działań
ochronnych prowadzonych na rzecz utrzymania
tradycyjnego urozmaiconego krajobrazu rolniczego

Gmina,
indywidualni rolnicy,
Wojewoda ARiMR, PODR, Powiat

3.

Wyznaczenie
szlaków
turystycznych
i
tras
rowerowych oraz wykorzystanie naturalnych walorów
do uprawiania turystyki kwalifikowanej (np. spływy
kajakowe)

PODR, Powiat,
RZGW, LP,
Administracja
obszarów chronionych,

2015 –
2019

Administracja
obszarów chronionych,
PODR, Powiat

2015 2019

4.

Stworzenie wszechstronnego systemu promocji
Gminy walorów przyrodniczych, kulturowych i
historycznych

Gmina

Gmina

Użyte w tabeli skróty:
ARiMR –Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
LP – Lasy Państwowe,
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
PZMiUW – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
PODR – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
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fundusze strukturalne
budżet państwa
środki własne gminy
gminny fundusz
ochrony środowiska
fundusze strukturalne
budżet państwa
środki własne gminy
gminny fundusz
ochrony środowiska

20,0
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80,0
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6.

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6.1. STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM
Organem odpowiedzialnym za wdrażanie i koordynację działań określonych
w Programie jest Wójt Gminy. Współdziała on z organami administracji rządowej
i samorządowej, instytucjami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Program będzie realizowany zgodnie z kompetencjami przez organy ochrony
środowiska oraz podmioty działające na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie
określonym przez obowiązujące ustawy i w oparciu o aktualnie dostępne
instrumenty: prawno-administracyjne oraz finansowo-ekonomiczne.
Podstawowy podział kompetencji organów administracji (w tym gminy)
w zakresie ochrony środowiska reguluje art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące kompetencji reglamentujących sposób
korzystania ze środowiska, zawarte w innych ustawach.
Warunkiem realizacji założonych celów ekologicznych jest: konsekwentna
realizacja działań określonych w Programie, jego okresowa weryfikacja i aktualizacja
wraz z oceną skutków dla środowiska. Odpowiedzialni za to są uczestnicy wdrażania
Programu.
Na poziomie gminnym Program realizowany będzie przez Wójta Gminy
Poza ogólnymi przepisami prawnymi samorząd gminny posiada instrument
zarządzania przestrzenią i środowiskiem, jakim jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Na tym poziomie nastąpi lokalizacja
przedsięwzięć ochrony środowiska.
Na poziomie powiatu organem realizującym działania określone w Programie
jest Starosta Powiatu, dysponujący instrumentami prawnymi (decyzje, zezwolenia,
uzgadnianie, koncesje, kontrola i monitoring, nadzór, publiczne rejestry)
umożliwiającymi realizację zadań, między innymi, w zakresie: zalesień i nadzoru nad
lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, łowiectwa, ochrony przed
hałasem, korzystania z zasobów wodnych, wytwarzania, składowania i transportu
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, procesu inwestycyjnego,
związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.
Innymi współrealizatorami programu będą też organy administracyjne
wyższego szczebla (rządowe i samorządowe), organizacje pozarządowe (głównie
w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa), przedsiębiorcy,
instytucje finansujące zadania z zakresu ochrony środowiska itp.
Odbiorcami Programu będzie społeczeństwo gminy, które poprzez wzrost
wiedzy o stanie środowiska, może ją spożytkować do kontroli realizacji i efektów
wdrażania Programu, do działań na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym
i do osiągania określonych korzyści.
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6.2. INSTRUMENTY I NARZĘDZIA REALIZACJI PROGRAMU
Cele ekologiczne określone w Programie mogą być skutecznie realizowane
przez instrumenty wynikające z przepisów prawa, struktury zarządzania
środowiskiem, rachunku efektywności ekonomicznej (finansowe i ekonomiczne)
i polityki społecznej. Pomimo że Program nie jest aktem prawa miejscowego, wpływa
na sytuację prawną podmiotów będących poza administracją. Wynika to z prawa
ochrony środowiska np. z art. 186 pkt 4, który stanowi, że organ administracji nie
może wydać pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
jeżeli byłoby to niezgodne m.in. z programami ochrony środowiska. Wnioskodawca
nie uzyska żądanego pozwolenia, jeśli jego treść kłóciłaby się z Programem.
Instrumenty prawno-administracyjne
Instrumenty prawne
to przede wszystkim decyzje administracyjne,
pozwolenia, zezwolenia oceny, programy m.in.:
 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
 pozwolenia na budowę wydawane zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu - pozwalające na korzystanie z zasobów
środowiska i wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, koncesje
na poszukiwanie złóż kopalin, pozwolenia wodnoprawne;
 oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jakości powietrza oraz
wód powierzchniowych i podziemnych, pól elektromagnetycznych
w środowisku, stanu akustycznego środowiska;
 zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na
gospodarcze wykorzystanie odpadów;
 rejestry terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych oraz standardowych norm jakości
gleby lub ziemi, a także rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
parków narodowych,
 programy naprawcze i pogramy dostosowawcze takie jak: programy ochrony
powietrza, ochrony środowiska przed hałasem, programy zalesień
i zadrzewień, tworzone w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów
jakości środowiska, w przypadkach wskazanych w prawie ochrony
środowiska lub innych przepisach szczególnych;
 plany gospodarki odpadami, plany ochrony przeciwpowodziowej.
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Instrumenty administracyjne to przede wszystkim:
 plany dotyczące konkretnych obszarów m.in. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego;
 strategie i programy branżowe respektujące wymagania ochrony
środowiska;
 plany ochrony parków narodowych, parków krajobrazowych oraz rezerwatów
przyrody;
Instrumenty finansowe i ekonomiczne to m.in:
 opłaty naliczane za korzystanie ze środowiska,
 administracyjne kary pieniężne,
 skutki finansowe wynikające z odpowiedzialności karnej i cywilnej,
 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 dotacje z europejskich funduszów strukturalnych i Funduszu Spójności
udzielane za pośrednictwem właściwych Programów Operacyjnych,
 zwolnienia i ulgi podatkowe;
Instrumenty społeczne
Efektywność Programu w dużej mierze uzależniona jest od społecznej
akceptacji działań związanych z obowiązkiem ochrony środowiska i aktywnym
działaniem społeczności zwłaszcza lokalnych. Niezbędne będą więc działania na
rzecz łagodzenia konfliktów m.in związanych z rozwojem inwestycyjnym na
obszarach objętych ochroną przyrody. Narzędzia dla usprawnienia współpracy
i budowania partnerstwa, tzw. “uczenie się poprzez działanie” to przede wszystkim:
 działania samorządu w zakresie dokształcania się i systemów szkoleń,
interdyscyplinarnego modelu pracy, współpracy i partnerstwa w systemach
sieciowych.
 budowanie powiązań władz samorządowych ze społeczeństwem poprzez:
 udział społeczeństwa w zarządzaniu (systemy konsultacji i debat
publicznych) oraz w procedurach ocen oddziaływania na środowisko;
 wprowadzenie mechanizmów tzw. budowania świadomości (kampanie
edukacyjne);
 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku
poprzez tworzenie baz danych o środowisku i jego zagrożeniach.
Procedura postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko oraz przepisy prawne dotyczące pozwoleń
zintegrowanych, standardów emisyjnych z instalacji, a także systemu kontroli
przestrzegania przepisów prawa to narzędzia do zapobiegania i ograniczania
przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko. W sytuacji gdy, brak jest
możliwości całkowitego uniknięcia negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na
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środowisko i niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia różnorodności
biologicznej np. przy realizacji inwestycji związanych z ochrona przeciwpowodziową
i inwestycji drogowych konieczne będzie zastosowanie działań kompensacyjnych.
6.3. METODY I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA ANALIZY REALIZACJI
USTALEŃ PROGRAMU
Warunkiem osiągnięcia założonych celów ekologicznych jest: konsekwentna
realizacja działań określonych w Programie, jego okresowa weryfikacja i aktualizacja
wraz z oceną skutków dla środowiska. Odpowiedzialni za to są uczestnicy wdrażania
Programu.
Analiza i ocena realizacji przedsięwzięć określonych w Programie prowadzona
będzie za pomocą monitorowania opierającego się o dane własne, dane statystyczne
(GUS i US w Rzeszowie), Państwowy Monitoring Środowiska w Rzeszowie, a także
o informacje uzyskane od jednostek realizujących przepisy ustawy Prawa ochrony
środowiska, w szczególności organów ochrony środowiska oraz administracji
zespolonej i niezespolonej.
Monitoring będzie prowadzony w zakresie:

zmian stanu środowiska, przy czym za rok bazowy należy przyjąć rok
2011r.

stopnia realizacji przyjętych celów ekologicznych;

ocena wykonania i przyjętych działań;

zmiany uwarunkowań realizacji Programu.
Obowiązkiem Wójta jest sporządzanie co 2 lata raportu z wykonania
Programu, przedstawianego Radzie Gminy. Raport oraz ocena uwarunkowań
realizacji Programu stanowić będą podstawę do opracowania nowego dokumentu,
który przygotowuje się przynajmniej raz na 4 lata).
Zamieszczone w Programie propozycje wskaźników monitorowania
efektywności realizacji celów ekologicznych pozwolą na ocenę zmian w środowisku
jakie nastąpią w wyniku realizacji działań określonych w Programie.
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7.

ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

7.1. INFORMACJE OGÓLNE
Źródła finansowania Programu ochrony środowiska będą zróżnicowane,
w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim
możliwości stosowania instrumentów finansowo-ekonomicznych na poziomie
lokalnym.
Realizacja programu finansowana będzie ze środków:
1) publicznych, w tym:
 krajowych, pochodzących z budżetu państwa, budżetów samorządu
terytorialnego, pozabudżetowych instytucji publicznych,
 zagranicznych, pochodzących, między innymi, z Funduszu Spójności,
funduszy strukturalnych, Inicjatywy Wspólnoty, Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, instrumentu finansowego na rzecz środowiska LIFE+,
fundacji itp.
2) niepublicznych, pochodzących z dochodów przedsiębiorstw i inwestorów,
banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych
itp., w ramach których najczęstszymi formami finansowania będą:
 dotacje (tzw. granty) i subwencje właściwe,
 zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje, programy
pomocowe,
 fundusze własne inwestorów.
Ważne zadanie w finansowaniu zadań przewidzianych do realizacji
w Programie odgrywać będą pożyczki i dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW,
fundusze inwestorów, środki z funduszy strukturalnych (krajowych i zagranicznych).
Środki unijne przewidziano na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych
dostępne po akcesji Polski do UE – alokacje z lat 2004-2006:
 komponent regionalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego,
 Sektorowy
Program
Operacyjny
„Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstw”,
 Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” ,
 Fundusz Spójności.
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7.2. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W latach 2014-2020 w województwie podkarpackim zostanie uruchomiona
nowa perspektywa finansowa np. RPO. Środki finansowe będą mogły zostać także
uruchomione z innych programów. Aktualnie nie są znane kwoty oraz zasady
rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy.
Nowa perspektywa finansowania dotyczy także Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Mogą zostać wykorzystane także środki funduszy celowych takich jak
Wojewódzki czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

8. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem wdrażania polityki ochrony
środowiska. Oznacza to konieczność monitorowania zachodzących zmian poprzez
regularną ocenę stopnia jego realizacji w odniesieniu do założonych działań,
przyjętych celów, a także ustalania rozbieżności pomiędzy założonymi celami
i działaniami, a ich wykonaniem. Monitorowanie zmian pozwoli na ustalenie przyczyn
ujawnionych rozbieżności.
Prawidłowa ocena realizacji Programu wymaga przyjęcia uporządkowanego
systemu mierników jego efektywności. Mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze
grupy:
- mierniki ekonomiczne,
- ekologiczne,
- społeczne (świadomości społecznej).
Mierniki ekonomiczne wynikają z finansowania inwestycji ochrony środowiska
przy założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. Należą do
nich łączny i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty
uzyskania efektu w okresie eksploatacji, a także trwałość efektu w określonym
czasie.
Do mierników ekologicznych należą mierniki określające stan środowiska,
stopień zmian w nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla
populacji.
Miernikami tej grupy będą:
* jakość wód powierzchniowych i podziemnych,
* długość sieci kanalizacyjnej,
* ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok,
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* powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
* powierzchnia terenów zdegradowanych,
* nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska.
Mierniki społeczne to:
* udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska,
* stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych
* ilość i zróżnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje,
kampanie, udział mediów lokalnych, zaangażowanie różnych grup/społeczności),
* ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze
zniszczeniami środowiska.
Przyjęta liczba i rodzaje wskaźników decydują o określonym systemie oceny
przyjętej polityki ochrony środowiska w mieście. Oprócz ich doboru konieczne jest
ustalenie sposobu ich interpretacji.
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań
Programu Ochrony Środowiska Gminy Łańcut niezbędna jest okresowa wymiana
informacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami administracji samorządowej
i rządowej , dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania
realizacji poszczególnych zadań ponadlokalnych. Przewiduje się wymianę ww.
informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub elektronicznej
(sprawozdawczość okresowa).
W tabeli nr 13. zaproponowano główne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie
jest wyczerpująca i winna być sukcesywnie modyfikowana.
Tabela Nr 13. Podstawowe wskaźniki monitorowania programu
Wskaźnik

Jednostka wskaźnika

Zużycie wody z wodociągów

m3/ mieszkańca

Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną

dam3/rok

Długość kanalizacji

km

Długość sieci wodociągowej

km

Wskaźnik lesistości (%).

%

Emisja zanieczyszczeń

tys. Mg

Ilość zebranych odpadów

Mg

Ilość zebranych selektywnie odpadów

Mg
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9. WAŻNIEJSZE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
1. Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl;
2. Decyzja NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca
2002 r. ustanawiająca Szósty wspólnotowy program działań w zakresie
środowiska naturalnego.(Dz. U. L 242);
3. Ocena roczna jakości powietrza w województwie podkarpackim w roku, 2006.
WIOŚ Rzeszów 2007 r.;
4. Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2004-2006, US
Rzeszów, 2007;
5. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2011-2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa,
grudzień 2006 (projekt);
6. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”
7. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013”
8. „Program ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata
2008-2011”,
9. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, MRR Warszawa;
10. Raport o stanie środowiska województwa podkarpackiego, 2011,
WIOŚ Rzeszów 2007
11. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2007 r.;
12. „Strategia gospodarki wodnej, 2005, MŚ, Warszawa, dokument przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r.;
13. Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy – US w Rzeszowie,
2011r.;
14. Obowiązujące akty prawne

Ponadto wykorzystano materiały informacyjne zamieszczane na oficjalnych
stronach internetowych organów i instytucji związanych z ochroną środowiska
i innych
jednostek realizujących zadania ochrony środowiska m.in.
www.wios.rzeszow.pl
www.mos.gov.pl
www.uw.rzeszow.gov.pl
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