Załącznik do
uchwały Nr XXXVI/345/13
Rady Gminy Łańcut
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

Program ochrony środowiska
dla Gminy Łańcut
na lata 2012-2015
z uwzględnieniem lat 2016-2019

Łańcut, 2013r.

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut
Spis treści

Str.

1.

Wstęp

1

2.

Informacje ogólne o gminie

6

3.

Diagnoza stanu środowiska

19

3.1. Powietrze i hałas

19

3.2. Promieniowanie elektromagnetyczne

27

3.3. Jakoś wód

29

3.4. Jakość gleb

42

3.5. Przyroda

43

3.6. Odpady

45

3.7. Poważne awarie i klęski żywiołowe

50

3.8. Odnawialne źródła energii

51

4. Cele i kierunki działań

54

5. Strategia działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska

57

6. Zarządzanie programem

66

6.1. Struktura zarządzania programem

66

6.2. Instrumenty i narzędzia realizacji programu

67

6.3. Metody i częstotliwość przeprowadzania analizy realizacji programu

69

7. Aspekty finansowe realizacji programu

70

7.1. Informacje ogólne

70

7.2. Możliwości finansowania przedsięwzięć

71

8. Wskaźniki monitorowania efektywności programu

71

9. Ważniejsze materiały źródłowe

73

10. Prognoza oddziaływania na środowisko

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
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 obowiązkowo powinien określać:
 cele ekologiczne,
 priorytety ekologiczne,
 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe;
 poziom 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 Łańcut na lata 2012-2015,
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019”, winien być spójny z polityką
ekologiczną państwa, programem ochrony środowiska dla województwa
podkarpackiego, a także powiatu łańcuckiego. 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, zanieczyszczenia powietrza,
a także przeciwdziałanie zmianom klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa
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2)

3)

4)

5)

6)

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,
 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 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
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działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom wyższego
szczebla);
7) uwzględnienie ponadlokalnych celów ekologicznych realizowanych przez gminę;
8) wyniki postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji gminnego programu ochrony środowiska;
Nadrzędnym celem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata
2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 jest wdrożenie polityki ekologicznej
państwa, przeniesionej poprzez Wojewódzki oraz Powiatowy Program Ochrony
Środowiska na obszar gminy Łańcut.
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
środowiska,

technologicznych

•

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.
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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
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
2008-2011, 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.
Opracowanie wykonano na bazie materiałów zebranych w trakcie wykonywania
Programu takich jak:
− dane o stanie środowiska na terenie powiatu łańcuckiego i gminy Łańcut
(WIOŚ Rzeszów)
− informacje zawarte w dokumentach strategicznych,
− sprawozdania i raporty
− dane statystyczne.
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,
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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 Łańcut winien co 2 lata przekazywać Radzie Gminy oraz
Zarządowi Powiatu Łańcuckiego raport z realizacji Programu.
Natomiast przynajmniej co 4 lata należy uchwalać nowy Program.
Program ochrony środowiska ma formułę otwartą, co oznacza, że winien być
korygowany i uszczegóławiany wraz ze zmianą aktów prawnych.
W 2012r. został opracowany raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony
Środowiska w którym wskazano, że większość zadań zawartych w poprzednim
programie zostało zrealizowane. Nie przedstawiono jednak żadnych wniosków, ani
zaleceń do wykonania niniejszego Programu.
Program ochrony środowiska dla Gminy Łańcut realizowany jest poprzez
systematyczne działania na rzecz ochrony wód, powietrza, powierzchni ziemi
i przyrody ukierunkowane na zahamowanie niekorzystnych oddziaływań na
poszczególne elementy środowiska naturalnego. Zakłada zmniejszenie, eliminację
lub przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskowym szczególnie związanym
z narażeniem zdrowia i życia mieszkańców oraz wpływającym na stan
najcenniejszych walorów przyrodniczych gminy.
.
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2. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE
Gmina Łańcut jest jedną z 6 gmin wiejskich znajdujących się na terenie
powiatu łańcuckiego. Znajduje się w centralnej części województwa podkarpackiego.
Sąsiaduje z Miastem Łańcut oraz trzema gminami powiatu łańcuckiego Gminą
Białobrzegi, Markowa i Czarna, z gminą Przeworsk z powiatu przeworskiego oraz z
Gminami Krasne i Chmielnik znajdującymi się na obszarze powiatu rzeszowskiego.
Gmina Łańcut położona jest w obrębie dwu krain geograficznych- Kotliny
Sandomierskiej oraz Pogórza Karpackiego na wysokości 185-395 m n.p.m.
Usytuowanie jej jest stosunkowo korzystne, gdyż leży przy drodze krajowej E-4,
drogach wojewódzkich 877 i 881, w niewielkiej odległości od miasta wojewódzkiego
jakim jest Rzeszów. Jest największą pod względem powierzchni i ludności gminą
powiatu łańcuckiego. Gmina obejmuje swoim zasięgiem obszary 9 sołectw :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Albigowa,
Cierpisz,
Głuchów,
Handzlówka,
Kosina,
Kraczkowa,
Rogóżno,
Sonina,
Wysoka.
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Powierzchnia Gminy wynosi prawie 10665 ha (rysunek nr 3).
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Rysunek Nr 3. Powierzchnia Gminy ( w ha) w rozbiciu na poszczególne sołectwa

W 2011r. obszar ten zamieszkiwało 21.131 mieszkańców (wykres nr 4) co stanowiło
mieszkańców

26,3%

powiatu

łańcuckiego

(tabela

nr

2

i

nr 5).
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Wykres 4. Liczba ludności w poszczególnych gminach Powiatu Łańcuckiego
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Tabela nr 2. Gmina Łańcut na tle powiatu /2011r./
Wyszczególnienie

Powierzchnia (ha)

Ludność
kobiety
10 713

GMINA ŁAŃCUT

10 665

ogółem
21 131

Powiat łańcucki

45 197

79 623

40 389

23,5

26,3

26,1

Udział procentowy
2012 © Główny Urząd Statystyczny

26,3%
Gmina Łańcut
Powiat Łańcucki

Rysunek nr 5. Udział mieszkańców Gminy Łańcut w ogóle ludności powiatu

Pod względem powierzchni oraz liczby ludności jest to największa gmina wiejska
znajdująca się na terenie powiatu łańcuckiego. Na km2 powierzchni przypada tutaj
199 osób i jest to najwięcej w porównaniu z innymi gminami wiejskimi powiatu.
Średnia gęstość zaludnienia jest tutaj większa niż średnia w powiecie oraz
województwie (rysunek nr 6 ).

ilość osób\km2

200
199
150

176

100

119

50
0

Gmina Łańcut

Powiat Łańcucki

Województwo
Podkarpackie

Rysunek Nr 6. Porównanie średnich gęstości zaludnienia na km2 w Gminie Łańcut, Powiecie
Łańcuckim oraz Województwie Podkarpackim
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Struktura wieku mieszkańców Gminy Łańcut jest zbliżona do analogicznej
występującej w Województwie Podkarpackim kształtuje się w sposób przedstawiony
na rysunkach nr 7 i 8.

Województwo Podkarpackie
16,30%

Gmina Łańcut
16,84%

19,80%

63,90%

21,29%

61,87%

wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

Wykres nr 7. Struktura ludności w wieku
produkcyjnym i nieprodukcyjnym
w województwie podkarpackim

wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

Wykres Nr 8. Struktura ludności w wieku
produkcyjnym i nieprodukcyjnym
w Gminie Łańcut

Rolnictwo
W strukturze użytków rolnych w Gminie Łańcut dominują grunty orne,
zajmujące powierzchnię 6253 ha, łąki zajmują 1630 ha, - sady –758 ha, natomiast
pastwiska - 202 ha (tabela nr 3). Lasy zajmują 260 ha, a pozostałe grunty 730 ha.
Tabela nr 3. Struktura użytków rolnych w Gminie Łańcut.
Jednostka terytorialna
Gmina Łańcut

powierzchnia
użytków rolnych
[ha]
9 843

grunty orne

sady

łąki

pastwiska

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

6253

758

1630

1202

2012 © Główny Urząd Statystyczny

Pod względem struktury gruntów w gminie Łańcut przeważają użytki rolne
stanowiące ponad 89% ogólnej jej powierzchni. Wśród użytków rolnych natomiast
dominują grunty orne (69%), w dalszej kolejności łąki (10%), pastwiska
(7,5 %),sady (6,6 %) oraz grunty rolne zabudowane (6,6 %).
Analizując strukturę użytkowania gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy
Łańcut zauważamy, iż największy udział powierzchni gruntów ornych
poszczególnych miejscowości w ogólnej powierzchni gruntów ornych wykazują
Kosina (21,8%), Albigowa (17,9%) i Kraczkowa (15,4%). Natomiast największy udział
gruntów rolnych zabudowanych w stosunku do ogólnej powierzchni użytków rolnych
wykazuje Kraczkowa (1,1 %), a najmniejszy Kosina (0,3 %). W miejscowościach
-9-
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Kraczkowa, Albigowa i Handzlówka znajduje się 76,3 % wszystkich sadów w gminie,
przy czym uprawy te w samej Kraczkowej stanowią 34,7 %. Zdecydowana większość
gruntów leśnych i zadrzewień (80%) znajduje się w Albigowej, Handzlówce i
Cierpiszu.
Hodowla bydła i trzody chlewnej występuje tutaj w znacznej ilości
w porównaniu z innymi gminami powiatu. Część mieszkańców Gminy utrzymuje się
z pracy w swoim gospodarstwie.

Walory krajobrazowe i bogactwa naturalne
Obszar gminy pod w względem fizjogeograficznym przynależy do Kotliny
Sandomierskiej (Pradolina Karpacka i Podgórze Rzeszowskie). Jedynie południowa
jej część znajduje się na obrzeżach Pogórza Dynowskiego. W obszarze gminy
można wyróżnić części o różnym stopniu atrakcyjności walorów krajobrazowych.
Północny fragment gminy leżący w obrębie Pradoliny Karpackiej (północne
fragmenty wsi Głuchów, Kosina i Rogóżno) charakteryzuje się najmniej
urozmaiconym krajobrazem. Są to najniżej położone, równinne i płaskie tereny,
pokryte mozaiką pól uprawnych. Krajobraz urozmaicają niewielkie laski oraz
śródpolne i śródłąkowe zadrzewienia.
Środkowa część gminy leżąca w obrębie Podgórza Rzeszowskiego charakteryzuje
się znacznie bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu. Faliste wzniesienia rozcinają
dolinki niewielkich potoków. Pasma wzniesień zajęte są najczęściej przez tereny
wykorzystywane rolniczo tworząc szachownicę pól uprawnych, pastwisk i łąk.
Najbardziej atrakcyjna część gminy położona w obrębie Pogórza Dynowskiego
(Handzlówka, Cierpisz oraz południowe części Albigowej i Kraczkowej) wyróżnia się
wysokimi walorami krajobrazowymi. Dominują tu pasy wzniesień porozcinane
szeregiem dolinek, jarów i wąwozów. Z ich szczytów rozciągają się wspaniałe widoki
na okoliczne tereny. Przy sprzyjających warunkach pogodowych można podziwiać
rozległą panoramę doliny Wisłoka z mozaiką terenów rolnych, Płaskowyż
Kolbuszowski i miasto Rzeszów. Szczególny urok posiada miejscowość Handzlówka
gdzie urozmaicona rzeźba terenu jest w harmonijny sposób powiązana z szatą
roślinną.
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Fotografia 1. Widok na panoramę wsi Kraczkowa

Część Handzlówki przynależy do Hyżnieńsko–Gwoźnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Obszar ten zajmuje powierzchnię 24.449 ha,

Fotografia 2. Widok na panoramę wsi Handzlówka
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Flora i fauna
Najbardziej rozpowszechnionymi skupiskami roślinnymi gminy są zbiorowiska
łąkowe, pastwiskowe i murawowe. Obszar gminy jest prawie bezleśny, tylko
ok. 5%ogólnej jego powierzchni zajmują lasy. Praktycznie wszystkie kompleksy leśne
znajdują się w południowej części gminy. Dominują tu zbiorowiska grądowe oraz
buczyna karpacka. Na pozostałym obszarze występują jedynie fragmenty łęgów
w dolinach rzecznych.
Spośród gatunków roślin chronionych na terenie gminy znajdują się:
- objęte ścisłą ochroną bluszcz pospolity i storczyk plamisty,
- objęte częściową ochroną kalina koralowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita,
marzanka wodna i pierwiosnka wyniosła,
- rośliny rzadkie takie jak biedrzeniec mniejszy, chaber driakiewnik, driakiew gołębia
i ostrożeń siwy.
Zróżnicowany teren gminy stwarza dość urozmaicone warunki bytowania dla
zwierząt. Dominujące tutaj tereny otwarte spowodowały, iż najliczniej
reprezentowaną grupę stanowią ptaki, wśród których warto wymienić bociana
białego, puszczyka, sójkę, jastrzębia, myszołowa, pustułkę, wilgę. Największymi
ssakami spotykanymi na terenie gminy są jeleń, sarna i dzik. Spośród drapieżników
występują m.in. borsuk, lis, kuna leśna, tchórz, łasica natomiast spośród gryzoni
warto wymienić piżmaka i chomika. Najczęściej spotykanymi gadami są jaszczurki
zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, natomiast spośród płazów
licznie występują ropucha szara, kumak nizinny czy rzekotka drzewna.
Geologia i klimat
Budowa geologiczna obszaru gminy jest dość urozmaicona. Rzeźba terenu
ukształtowała się w okresie trzeciorzędu. Między pasmami wyżyn znajdują się długie
doliny.
Powiat łańcucki wraz z gminą Łańcut położony jest w obrębie dwóch dużych krain
geograficznych – Kotliny Sandomierskiej oraz Pogórza Karpackiego.
Kotlina Sandomierska – wytworzyła się w okresie trzeciorzędu i tworzą ją głównie
iły i piaski.
Pogórze Karpackie - zbudowane jest z układów fliszowych, złożonych ze skał
osadowych. W budowie geologicznej pogórza występują naprzemianlegle warstwy
piasków i łupków ilastych.
Część nizinna charakteryzuje się słabo urzeźbioną powierzchnią, miejscami
tylko pofalowaną o średnich wysokościach 150 – 250 m n.p.m. Panuje tu klimat
umiarkowanie wilgotny, cieplejszy, o średniej rocznej opadów atmosferycznych
600 – 700 mm. Część górzysta charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu
tworzoną przez pasma wzgórz przebiegających z północnego zachodu na
południowy wschód. Średnia wysokość terenu wynosi 350 – 420 m n.p.m. Najwyższe
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wzniesienie to wzgórze Patria pomiędzy Handzlówką a Husowem o wys. 418m.
Klimat w rejonie Pogórza posiada charakter przejściowy, między nizinnym a górskim.
Występują tu niższej temperaturze powietrza o 6 - 7°C, większa wilgotność oraz
większa średnia roczna opadów atmosferycznych wynosząca 700 – 850 mm.
Działalność gospodarcza
Zgodnie z danymi znajdującymi się w systemie REGON w gminie Łańcut na koniec
2011 roku zarejestrowanych było 1250 podmiotów gospodarki narodowej wśród
których znajduje się 162 podmioty w sektorze przemysłowym i 194
sektorze budowlanym.
Turystyka
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Rzeszowa i Łańcuta południowe, najatrakcyjniejsze
tereny gminy (miejscowości Cierpisz, Handzlówka a także Albigowa i Kraczkowa) są
miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku mieszkańców tych miast.
Posiadane walory turystyczne w połączeniu z położeniem decydują
o możliwości wykorzystywania tych terenów na wędrówki piesze, rowerowe lub
konne. W okresie zimowym dodatkową atrakcję stanowi narciarska trasa zjazdowa
z wyciągiem orczykowym w miejscowości Handzlówka.
Na terenie gminy wyznaczone zostały następujące szlaki turystyczne, ścieżki
i trasy rowerowe:
- szlak turystyczny im. płk. Leopolda Lisa – Kuli (długość szlaku to 39 km,
prowadzi on z Kosiny – miejsca urodzenia płk. Lisa-Kuli do Rzeszowa),
−
ścieżka ekologiczno – dydaktyczna „Koralowa” w Cierpiszu (trasa ścieżki
została podzielona na 10 odcinków, wzdłuż trasy umieszczono tablice
prezentujące okazy znajdujące się w lesie, szacunkowy czas przejścia 2-4
godziny),
−
trasa rowerowa: Handzlówka - Cierpisz - Kraczkowa - Albigowa –
Handzlówka (długość trasy to ok. 30 km przebiega przez Handzlówkę,
Albigowę-Honie,
Cierpisz,
Kraczkowę
i
Albigowę,
początek
i zakończenie trasy znajduje się w centrum Handzlówki),
−
trasa rowerowa „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży” (trasa liczy
15,5 km), podzielona została na 4 niezależne odcinki, na trasie znajduje się
na m. in.: 20 zabytkowych kapliczek, 4 krzyże, ruiny starego folwarku,
zabytkowe
300
letnie
dęby
oraz
2
punkty
widokowe.
W okresie zimowym trasa jest przystosowana do uprawiania narciarstwa
biegowego),
−
droga krzyżowa na Zimną Górę w Kraczkowej (to niepowtarzalne dzieło
życia Stanisława Pusza - mieszkańca Kraczkowej, jej długość liczy
500 m, stacje wykonano z metalowych rur zwieńczonych krzyżem, na
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których umieszczono płaskorzeźby przedstawiające poszczególne sceny
Drogi Krzyżowej Chrystusa).
Wśród obiektów architektury znajdujących się na terenie gminy Łańcut na
szczególną uwagę zasługują dwa drewniane kościoły, należące do Szlaku
Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego. Są to:
−
kościół filialny p.w. św. Sebastiana w Kosinie z 1737 r., wzniesiony jako trzecia
z kolei świątynia, pierwsza, XV-wieczna spłonęła wraz z częścią mieszkańców
Kosiny podczas tatarskiego najazdu w 1624 roku, drugą odbudowano i
obwarowano w początku XVII wieku. Kościół jest budowlą niewielką, za to
harmonijną i foremną, o konstrukcji zrębowej, w całości pokryty gontem.
Jednoprzestrzenny, z prezbiterium i nawą tej samej szerokości;
−
kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie wzniesiony
w II połowie XVII wieku. (wg. tradycji jeszcze w XVI w.) usytuowany w środku
wsi na pagórku i otoczony z trzech stron rzeką Sawą. Wokół kościoła
pozostałości obwarowań ziemnych (tzw. twierdzy chłopskiej). Orientowany,
drewniany, na ceglanym podmurowaniu, konstrukcji zrębowej, oszalowany
poziomo deskami.
Kolejnymi miejscami wartymi zobaczenia w gminie Łańcut są:
- Muzeum Regionalne w Handzlówce;
- Izba Regionalna w Albigowej;
- BASK Stadnina Koni Albigowa.
Bazę noclegowo-gastronomiczną na terenie gminy stanowią:
- hotelik Rolniczej Spółdzielni Wytwórczo-Usługowej w Głuchowie;
- „SEZAM” w Kraczkowej;
- „PAOLA” w Kraczkowej;
- gospodarstwo agroturystyczne „Albinos” w Albigowej;
- gospodarstwo "Koralowe" Helena Ruszel w Cierpiszu
- Stowarzyszenie Agroturystyczne-Dolina Strugu-Wiesław Pusz w Handzlówce
- gospodarstwo agroturystyczne „Folwark” w Kraczkowej;
- gospodarstwo agroturystyczne w Cierpiszu;
- gospodarstwo agroturystyczne w Głuchowie.
Baza gastronomiczna to miedzy innymi:
- RSWU w Głuchowie;
- Restauracja "Sezam" w Kraczkowej;
- Restauracja „PAOLA” w Kraczkowej;
- Karczma “Pod Strzechą” w Kraczkowej;
- Lokal Gastronomiczny Stacja Paliw “BBS” w Kraczkowej;
- Klubokawiarnia “BOSS” w Rogóżnie
- Stary Młyn w Albigowej
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Ze względu na położenie gminy (pagórkowaty teren) oraz inne walory (np.
dostępność komunikacyjna) jest to dobry obszar do rozwoju agroturystyki. Część
miejscowości Handzlówka należy do Hyżnieńsko–Gwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. W Handzlówce także znajduje się jedyna w powiecie
narciarska trasa zjazdowa z wyciągiem orczykowym. W Głuchowie natomiast
zlokalizowana jest się stadnina koni, w której latem można korzystać z przejażdżek
konnych. Kilka gospodarstw m.i. w Handzlówce i Cierpiszu posiada odpowiednie
warunki do przyjmowania turystów. Gościnność oraz niepowtarzalny klimat tych
miejsc powoduje, że gospodarstwa te mają już stałych turystów odwiedzających te
miejsca systematycznie. Niewątpliwym atutem gminy jest fakt jej bezpośredniego
sąsiedztwa z Miastem Łańcut, gdzie można obejrzeć piękny kompleks zamkowoparkowy.
Infrastruktura komunalna i techniczna
Komunikacja
Położenie komunikacyjne gminy Łańcut stanowi jeden z elementów jej potencjału.
Przez teren gminy przebiegają drogi: krajowa Nr 4 (E-4) oraz dwie drogi wojewódzkie
Nr 877 Naklik – Leżajsk - Szklary i Nr 881 Sokołów - Łańcut – Żurawica mające
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej gminy.
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową. Łączna długość sieci drogowej
w gminie (z uwzględnieniem dróg wojewódzkich i krajowej) wynosi 168,9 km.
Analizując drogi gminne pod względem nawierzchni zauważamy, iż spośród
25 dróg 16 posiada na całej długości nawierzchnię bitumiczną. Natomiast na
pozostałych nawierzchnia taka występuje odcinkowo. Biorąc pod uwagę długość
dróg gminnych to 29,4 km posiada nawierzchnię bitumiczną, 0,2 km – nawierzchnię
betonową a 15,4 km nawierzchnię tłuczniową.

Fotografia 5. Droga E- 40 w miejscowości Kraczkowa
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Gmina

jest

korzystnie

usytuowana.

Leży

przy

trasie

krajowej

E-4

i drogach wojewódzkich 877 i 881. Łączna długość dróg znajdujących się
w granicach administracyjnych Gminy przedstawia się następująco :
droga krajowa

14,3 km

drogi wojewódzkie 12,2 km
drogi powiatowe

45,6 km

drogi gminne

46,6 km.

Udział poszczególnych rodzajów dróg przedstawia rysunek nr 10

12%
10%

40%

drogi krajowe
drogi wojewódzkie
drogi powiatowe
drogi gminne

38%

Rysunek nr 10. Udział % poszczególnych rodzajów dróg
Wodociągi i kanalizacja
Istniejące na terenie gminy Łańcut sieci: wodociągowa i kanalizacyjna są bardzo
dobrze rozbudowane. Spośród 9 miejscowości gminy tylko w jednej (Handzlówka)
sieci te nie są jeszcze wystarczające. Dodatkowo w niewielkiej części Albigowej –
przysiółek Albigowa–Honie brak jest kanalizacji. Biorąc pod uwagę liczbę ludności
gminy - z wody dostarczanej z wodociągów wiejskich w roku 2011 korzystało prawie
92% mieszkańców, natomiast ścieki do kanalizacji sanitarnej odprowadza 96,5%.
Pozostałe gospodarstwa korzystają ze zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków. Porównując gospodarkę wodno-ściekową
gminy Łańcut na tle powiatu łańcuckiego podkreślić, iż w Powiecie zarówno sieć
wodociągowa jak i kanalizacyjna są dobrze rozwinięte.
Po zakończeniu rozbudowy kanalizacji w gminie, osoby posiadające zbiorniki
bezodpływowe
zostały
zobowiązane
do
przedstawiania
dokumentów
potwierdzających ich opróżnianie.
W celu zarządzania i prawidłowej eksploatacji istniejących na terenie gminy Łańcut
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców
w sferze zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (do Oczyszczalni Ścieków
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w Łańcucie zs. w Woli Dalszej) utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut z siedzibą w Soninie.
Do zadań Zakładu należy m.in. eksploatacja wodociągów, dostawa wody do
poszczególnych odbiorców, przyjmowanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
okresowe przeglądy urządzeń i sieci, kontrola jakości wody i likwidacja odchyleń od
normy, bieżąca konserwacja, naprawa urządzeń, usuwanie awarii, wykonywanie
remontów, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, prowadzenie mapy
dyżurnej i nanoszenie na niej nowych przyłączy uzgodnionych w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.
Sieć wodociągowa
W skład systemu wodociągowego wchodzi 192,6 km sieci rozdzielczej oraz 135,6 km
przyłączy.
Woda
pobierana
jest
z
5
ujęć
podziemnych
(w miejscowościach Albigowa, Handzlówka, Głuchów, Kosina oraz Kraczkowa)
i dostarczana do 5124 nieruchomości.
Woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowej zużywana jest głównie dla
potrzeb indywidualnych gospodarstw domowych. Jedynie 8,6% ogółu dostarczanej
wody wykorzystywane jest dla celów produkcyjnych, przy czym najwięcej wody
produkcyjnej wykorzystywane jest w miejscowości Głuchów (31% ogółu wody
doprowadzanej do tego sołectwa). W dalszej kolejności są Albigowa (11%)
i Kraczkowa (8%). Natomiast w pozostałych miejscowościach zużycie wody dla
celów produkcyjnych jest znikome.
Podstawowe dane o ujęciach wody w gminie Łańcut przedstawiają się następująco:
Ujęcie w Albigowej
Posiada 4 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 30 m3/h, wydajność
całego ujęcia wynosi 700 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców jednej miejscowości –
Albigowa i Handzlówka.
Ujęcie w Handzlówce
Posiada 3 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 12 m3/h, wydajność
całego ujęcia wynosi 240 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców jednej miejscowości –
Handzlówka.
Ujęcie w Głuchowie
Posiada 4 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 100 m3/h,
wydajność całego ujęcia wynosi 2 200 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców trzech
miejscowości – Głuchów, Sonina i Wysoka.
Ujęcie w Kosinie
Posiada 3 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 72 m3/h, wydajność
całego ujęcia wynosi 800 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców dwóch miejscowości –
Kosina i Rogóżno.
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Ujęcie w Kraczkowej
Posiada 2 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 40 m3/h, wydajność
całego ujęcia wynosi 900 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców dwóch miejscowości –
Kraczkowa i Cierpisz z możliwością obsługi Wysokiej
Sieć kanalizacyjna
W skład istniejącego w gminie Łańcut systemu kanalizacyjnego wchodzi
356,4 km czynnej sieci kanalizacyjnej oraz 80,6 km przyłączy. Ścieki bytowe
odprowadzane są z 5 100 budynków we wszystkich sołectwach gminy. Przy czym, w
przypadku jednego sołectwa (Handzlówka – miejscowość położona w terenie
osuwiskowym) sieć kanalizacyjna jest mniej rozbudowana.
Warto podkreślić, że istniejący system kanalizacji sanitarnej zapewnia
odprowadzenie ścieków bytowych od wszystkich gospodarstw w gminie
podłączonych do sieci wodociągowej. Tylko w przypadku, gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona możliwe jest wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych. Podejmowane przez Urząd Gminy Łańcut działania
skutkują systematycznym zwiększaniem się liczby budynków przyłączanych do sieci
kanalizacyjnej.
Gazownictwo
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie jest zarządcą bogatych
ilościowo i jakościowo zasobów gazu ziemnego na terenie gminy Łańcut. Środkową
część gminy zajmuje obszar górniczy, na którym P.G.N. i G. – Sanocki Zakład
Kopalni Nafty i Gazu prowadzi eksploatację gazu ziemnego, obejmującą sieć
odwiertów gazowych i gazociągów odprowadzających gaz do kopalnianych
przepompowni i pomiarowni.
Na wschodnim obrzeżu gminy istnieje Zakład gazowniczy z podziemnym zbiornikiem
gazu ziemnego, należącym do ww. podmiotu zarządzającego. Zbiornik ten wyznacza
strefę ograniczonego użytkowania terenu.
PGNiG – Regionalny Oddział Przesyłu Gazu w Tarnowie eksploatuje
5 gazociągów wysokoprężnych przesyłowych, z tego 3 należą do sieci
ogólnopolskiej.
Sieć rozdzielcza należąca do Rozdzielni Gazu w Łańcucie obejmuje całość terenów
osiedleńczych wszystkich miejscowości w gminie. Większość sieci jest w systemie
średnioprężnym zasilanym ze stacji redukcyjno – pomiarowych I-go stopnia. Jeden
gazociąg wzdłuż północnej strony drogi położonej we wsi Kraczkowa jest
niskoprężny i zasilany jest z lokalnej stacji II – go stopnia.
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Energetyka
Na terenie gminy istnieją linie wysokiego napięcia WN-110 kV, zasilające
energetyczną stację w Głuchowie oraz stacje odbiorców przemysłowych, np. Koelner
Fabryka Śrub i Zakład Gazowniczy „Husów”. Sieć średniego napięcia SN obejmuje
linie 15 kV i jedną linię 30 kV. Obsługuje ona w sposób wystarczający cały obszar
gminy poprzez sieć stacji trafo.
Telekomunikacja
Zagospodarowanie przestrzenne w zakresie telekomunikacji obejmuje obiekty
i urządzenia przesyłu zarówno przewodowego jak i bezprzewodowego. Telefonizacja
w zakresie przewodów głównych korzysta z sieci podziemnej zarówno miedzianej jak
i światłowodowej, natomiast telefonizacja bezprzewodowa, telewizyjna i radiofonia
korzystają z nadajników lub przekaźników będących punktowymi obiektami
budowlanymi.

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:
− wielkości emisji z wszystkich emitorów znajdujących się na tym obszarze oraz
rodzaju, ilości, rozmieszczenia i wysokości efektywnej emitorów,
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−
−

−

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 łańcuckim poziom
zanieczyszczeń gazowych wyniósł około 70 Mg/rok, zauważono znaczny wzrost w
porównaniu z rokiem 2009 bo o około 80%. W przypadku emisji pyłów zauważono
identyczny wzrost poziomu zanieczyszczeń.

Rysunek nr 12. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w
powiatach województwo podkarpackiego w latach 2009 – 2011.
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Rysunek nr 13. 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 łańcuckiego 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 (szczególnie w otoczeniu trasy E-4; Kraków – Przemyśl,
z natężeniem ruchu ponad 1000 pojazdów/ h). Trasy komunikacyjne stanowią liniowe
źródło zanieczyszczeń (rys. nr 12)
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Rysunek Nr 14. Lokalizacja liniowych źródeł emisji (kreska przerywana – linia kolejowa; linia
czerwona – trasa E-4)

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.
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). Powiązanie poziomów stężeń zanieczyszczenia,
uzyskanych w wyniku rocznej oceny jakości powietrza, z klasami stref i wymaganymi
działaniami.
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Dla zanieczyszczeń, dla których określony jest margines tolerancji obowiązuje
trójstopniowa skala klasyfikacji:
Klasa strefy

A

Poziom stężeń zanieczyszczenia
nie przekraczający poziomu
dopuszczalnego

B

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

C

powyżej poziomu dopuszczalnego
powiększonego o margines
tolerancji

* od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2.5
Źródło WIOŚ Rzeszów

Wymagane działania
- utrzymanie stężeń
zanieczyszczenia poniżej
poziomu dopuszczalnego oraz
próba utrzymania
najlepszej jakości powietrza
zgodnej ze zrównoważonym
rozwojem
- określenie obszarów
przekroczeń poziomu
dopuszczalnego;
- określenie przyczyn
przekroczenia poziomu
dopuszczalnego substancji
w powietrzu, podjęcie
działań w celu zmniejszenia
emisji substancji.
- 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.

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 Łańcut znalazła się w strefie C
(przekroczenie standardów emisyjnych) Analizując wyniki stężenia pyłu PM2.5 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 15.
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Rysunek Nr 15. Róża wiatrów
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
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 bardzo
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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 w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska jest energią, której presja może
pogarszać stan środowiska naturalnego, a w szczególności negatywnie wpływać na
zdrowie i samopoczucie ludzi, dlatego uważany jest za zanieczyszczenie
środowiska. Według definicji hałas to dźwięki, które niezależnie od źródła swojego
pochodzenia i parametrów fizycznych, powodują dyskomfort psychiczny lub
odczuwane są jako uciążliwość, określić należy mianem hałasu. Odbiór dźwięku
zależy od cech osobniczych i stanu psychicznego osoby, która jest na niego
narażona.
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
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.
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W roku 2011 na obszarze Gminy Łańcut WIOŚ Rzeszów nie przeprowadził
pomiaru natężenia hałasu komunikacyjnego. Przeprowadzono go natomiast w
mieście Łańcucie. Przez miasto przebiega droga krajowa (Nr 4), wojewódzkie (Nr
877 i Nr 881). Przebiega tu ruch tranzytowy i międzynarodowy. Pomiar hałasu
wyznaczono w 5 punktach pomiarowo- kontrolnych. Równoważny poziom hałasu
w porze dnia i porze nocy określono w 4 punktach natomiast długookresowy poziom
dźwięku w jednym punkcie pomiarowo- kontrolnym. Wyniki przeprowadzonych
pomiarów przedstawiono w poniższych tabelach:
Tabela nr 4. Subiektywna skala uciążliwości hałasu PZH
Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LAeqD

LAeqD

Nazwa ulicy

Wielkość

Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LAeqN

LAeqN

przekroczenia

Wielkość
przekroczenia

[dB]
Mościckiego

55

66,9

11,9

50

61,6

11,6

Mickiewicza

60

64,3

4,3

50

57,1

7,1

3go Maja

55

66,2

11,2

50

60,4

10,4

Sikorskiego

55

62,4

7,4

50

57,7

7,7

Tabela nr 5. Subiektywna skala uciążliwości hałasu PZH

Nazwa ulicy

Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LDWN

LDWN

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LN

LN

50

50

[dB]
Mościckiego

55

60,3

5,3

Gdzie :

− LAeqD – równoważny poziom dźwięku dla pory dnia (600- 2200) [dB];
− LAeqN – równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (2200-600) [dB];
− LDWN – długookresowy poziom dźwięku, wyznaczony w ciągu wszystkich dób
w ciągu roku z uwzględnieniem pory dnia (600- 1800), wieczoru (1800- 2200)
oraz nocy (2200- 600) [dB];
− LN – długookresowy poziom dźwięku, wyznaczony w ciągu wszystkich pór
nocy (2200- 600) w ciągu roku [dB].
Z przeprowadzonych badań wynika, że w każdym z wytypowanych punktów
pomiarowo- kontrolnych przekroczone zostały dopuszczalne standardy akustyczne
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
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Tabela nr 6. 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

W

odniesieniu

do

subiektywnej

Leq> 70 dB

skali

ocen

odczucia

uciążliwości

hałasu

Państwowego Zakładu Higieny, uzyskane wyniki badań wykazują na średnią oraz
dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującego w rejonach analizowanych
ciągów.
Hałas kolejowy oraz lotniczy ma minimalny wpływ na klimat akustyczny gminy
Łańcut. Linia kolejowa przebiega przez tereny mało zurbanizowane, jeżeli chodzi
o hałas lotniczy jest śladowy z uwagi na dość dużą odległość lotniska Jasionka
(obok Rzeszowa) od granic gminy.

3.2 Promieniowanie elektromagnetyczne
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian
dokonywana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wg kryteriów
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów oraz w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Ocena ta prowadzona jest dla dwóch rodzajów terenów:
 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 miejsc dostępnych dla ludności.
Wyróżnia
się
naturalne
oraz sztuczne
źródła
promieniowania
elektromagnetycznego. Naturalne źródła promieniowania jonizującego to: kosmos
(promieniowanie gamma), słońce (fale świetlne, wiatr słoneczny), oraz złoża
pierwiastków promieniotwórczych. Naturalnymi źródłami pól elektromagnetycznych
o charakterze niejonizującym są: kosmos, wyładowania atmosferyczne oraz Ziemia
(ruch obrotowy). Promieniowanie za źródeł naturalnych stanowi tak zwanie tło
elektromagnetyczne Ziemi, w którym najważniejszą rolę pełnią oddziaływania wiatru
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słonecznego praz wyładowania atmosferyczne. Sztuczne źródła promieniowania
jonizującego to między innymi: generatory promieniowania rentgenowskiego,
urządzenia medyczne, reaktory atomowe a także próby nuklearne, urządzenia
zasilane energią elektryczną. Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego są:
instalacje elektroenergetyczne do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
(elektrownie, elektrociepłownie, stacje i linie elektroenergetyczne), nadajniki radiowotelewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej.
W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
przeprowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych w 135 punktach
pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, na
następujących obszarach województwa:
W centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej
od 50 tys.,
W pozostałych miastach,
Na obszarach wiejskich.
W miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalna wartość składowej elektrycznej
pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHZ do
300 GHz wynosi 7 V/m. Otrzymane wyniki przedstawiono na poniższym wykazie.
Wykres nr 7. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Ep [V/m] w trzech kategoriach obszarów w województwie podkarpackim
w 2010 r.
7
7

6
5
4
3
2
1
0

0,313

0,259

0,2

miasta o licznie m. pozostałe miasta obszary wiejskie
>50 tys.

poziom
dopuszczalny

poziom pola
elektromagnetycznego

Z
przeprowadzonych
badań
wynika,
że
poziomy
promieniowania
elektromagnetycznego w środowisku na obszarze województwa są bardzo niskie.
Średni poziom pola elektromagnetycznego stanowi niewiele ponad 3%
dopuszczalnej wartości. Gmina Łańcut jako obszar wiejski wykazuje niski poziom
promieniowania elektromagnetycznego.
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3.3 Jakość wód
Wody powierzchniowe
Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest obecnie:
• 2660 jednolitych części wód rzek,
• 5 jednolitych części wód przejściowych,
• 6 jednolitych części wód przybrzeżnych,
• 481 jednolite części wód jezior.
Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych zostały ustalone przy
zastosowaniu systemu A wg RDW (Załącznik II).
Zidentyfikowane typy cieków na obszarze dorzecza Wisły reprezentowane są we
wszystkich regionach hydrograficznych oraz we wszystkich wyróżnionych typach
krajobrazów wodnych.
Na obszarze dorzecza Wisły określono 23 typy rzek. Dla cieków sztucznych nie
określono typu.
Na obszarach nizinnych < 200 m n.p.m. reprezentowane są wszystkie typy
wielkościowe rzek:
• typ 16 – Potok nizinny lessowo-gliniasty zarówno – małe cieki na lessach
(94 JCWP),
• typ 17 – Potok nizinny piaszczysty – cieki na utworach staroglacjalnych
(1099 JCWP)
• typ 18 – Potok nizinny żwirowy – cieki na utworach młodoglacjalnych (72
JCWP),
• typ 19 – Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta – rzeki średnie na utworach
staro
• glacjalnych (151 JCWP),
• typ 20 - Rzeka nizinna żwirowa – rzeki na utworach młodoglacjalnych (38
JCWP).
Jako jeden typ, wydzielono typ 21 – Wielka rzeka nizinna ze względu na wielkość
zlewni – rzeki wielkie > 10 000 km2 (39 JCWP).
Do niezróżnicowanego wielkościowo typu 22 - Rzeka przyujściowa pod wpływem
wód słonych, zakwalifikowano odcinki przyujściowe, pod wpływem wód słonych
(9 JCWP).
Dodatkowo wyróżnione zostały cztery typy cieków, których funkcjonowanie
ekologiczne jest niezależne od ekoregionów:
• typ 23 – małe cieki na obszarze będącym pod wpływem procesów
torfotwórczych (193 JCWP),
• typ 24 – małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów
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Według informacji WIOS Rzeszów występujące na terenie gminy cieki wodne zostały
zaliczone jako potok nizinny lessowo-gliniasty, potok nizinny piaszczysty i rzeka
nizinna lessowa (tabela nr 6).
Woda płynąca przez Gminę Łańcut należy do silnie zmienionej jednolitej części wód
powierzchniowych, posiada zarówno potencjał ekologiczny jaki i stan ekologiczny
na poziomie umiarkowanym. Pod względem biologicznym jej stan jest dobry, jednak
ogólna ocena jednolitej części wód powierzchniowych jest zła.
Jako silnie zmienioną jednolitą część wód powierzchniowych - rozumie się jednolitą
część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka;
(Art.2 ust.9 RDW)
Podstawą prawną wszystkich pojęć i działań związanych z wydzielaniem SCW
i SZCW jest DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW).
Przepisy RDW zostały przetransponowane do prawodawstwa polskiego poprzez
ustawę Prawo Wodne
1. Jednolita część wód powierzchniowych może zostać wyznaczona jako sztuczna
lub silnie zmieniona, jeżeli:
1) zmiana jej cech hydromorfologicznych, konieczna dla osiągnięcia dobrego stanu
ekologicznego, miałaby znaczące negatywne oddziaływanie na:
a) środowisko,
b) żeglugę i infrastrukturę portową lub korzystanie z wód w celach rekreacyjnych,
c) prowadzenie działalności, dla której jest dokonywane piętrzenie wody,
w szczególności na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia, wytwarzania energii elektrycznej lub nawadniania,
d) regulację stosunków wodnych, ochronę przed powodzią i melioracje
odwadniające,
e) przedsięwzięcia inne niż wymienione w lit. b—d, stanowiące równorzędny
interes publiczny istotny dla zrównoważonego rozwoju;
2) realizacja celów publicznych, którym służy sztuczna lub silnie zmieniona
jednolita część wód powierzchniowych, z przyczyn technicznych lub z uwagi na
nieproporcjonalnie wysokie, w stosunku do spodziewanych korzyści, koszty ich
realizacji, nie jest możliwa w inny sposób, mniej obciążający środowisko.
Wyznaczenie jednolitej części wód powierzchniowych jako sztucznej lub silnie
zmienionej wymaga szczegółowego uzasadnienia w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza i podlega weryfikacji co 6 lat.
W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych
poszczególnych
wskaźników
fizyko-chemicznych,
biologicznych
- 30 -
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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.
Wg oceny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie,
w regionie Górnej Wisły nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód związkami
azotu ze źródeł rolniczych, w związku z czym nie wyznaczono obszarów szczególnie
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
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Rys nr 16. Typy wód powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego (Źródło WIOS
Rzeszów)
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Teren gminy w całości należy do zlewni rzeki Wisłok przepływającej
w odległości ok. 2-3 km od jej północnej granicy.
Sieć wewnętrzną wód gminy tworzą potoki: Sawa, Kosinka, Kraczkowski, Graniczny
i bezimienne potoki. Główne cieki gminy -Sawa i Kosinka są prawobrzeżnymi
dopływami Wisłoka płynącymi w kierunku z południa na północ.
Rzeka Sawa wypływa w Handzlówce, następnie przepływając przez Albigową,
Wysoką, Soninę i Głuchów zbiera po drodze wody bezimiennych dopływów. Powyżej
miejscowości Wysoka przyjmuje wody potoku Kraczkowskiego (płynącego przez
Kraczkową) posiadającego rozbudowaną sieć bezimiennych dopływów spływających
z Pogórza. Na terenie gminy Markowa bierze swój początek rzeka Kosinka
(przepływająca przez Kosinę), odwadniająca wschodnią część gminy i nie
posiadająca gęstej sieci dopływów. Obok Sawy i Kosinki do Wisłoka wpływa również
potok Graniczny biorący swój początek w Soninie i przepływający następnie przez
Głuchów. Ogólna długość rzek na terenie gminy wynosi 39,8 km, w tym 12,5 km
uregulowanych.
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się
przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości: I klasa - stan bardzo dobry, II klasa stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V klasa - stan zły.
W przypadku potencjału ekologicznego części wód silnie zmienionych lub sztucznych
I klasa oznacza maksymalny potencjał, II klasa - dobry potencjał, III klasa umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły potencjał
ekologiczny.
Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, które
charakteryzują występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji
zanieczyszczających,

wymienionych

w

rozporządzeniu

w

sprawie

sposobu

klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (2008). Stan chemiczny
klasyfikowany jest jako „dobry” lub „poniżej dobrego”. Ocena stanu wód w jednolitych
częściach wód powierzchniowych objętych monitoringiem
operacyjnym sporządzona jest na podstawie mniejszej niż w przypadku monitoringu
diagnostycznego liczby wskaźników. Przede wszystkim ukierunkowana jest na
presję, oddziałującą na daną część wód.
Jednolite części wód na terenie gminy nie były przez WIOŚ Rzeszów badane.
Natomiast potencjał ekologiczny JCW Wisłok od zbiornika Rzeszów do Starego
Wisłoka został określony jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny wskazano
jako dobry.
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Rys. 17 Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych w 2011 r.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach
monitoringu środowiska prowadzi badania jakości wód powierzchniowych.
Ponieważ potoki z terenu gminy znajdują się w zlewni rzeki Wisłok wpływają na
jakość wody w tej rzece (potoki na terenie gminy nie były poddane badaniom jakości
wód).

Stąd

też

przedstawiona

została

jakość

wody

w

tej

rzece

w punktach pomiarowych zlokalizowanych w powiecie łańcuckim (tabela nr 5)
Tabela Nr 5 Wykaz punktów badawczych sieci monitoringu rzeki Wisłok na terenie Powiatu
Łańcuckiego

Rzeka

Nazwa
przekroju
pomiarowokontrolnego

Wisłok – Czarna
Wisłok PL01S1601_33
10

km
biegu Miejscowość
rzeki

36,8

Czarna

Gmina

Klasa
elementów
biologiczny
ch

Klasa elementów
fizyko-chemicznych

Czarna

III

II

Na obszarze Gminy Łańcut zostało zidentyfikowanych 10 jednolitych części wód
powierzchniowych.
Niektóre z nich znajdują się na terenie gminy w znikomej części.
Wszystkie informacje na temat jednolitych części wód powierzchniowych
przedstawione
przez
RZGW
Kraków
wskazano
w
tabeli
nr
6.
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Zgodnie z danymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jednolite części wód powierzchniowych na terenie
Gminy Łańcut przedstawia tabela nr 6:
Tabela Nr 6. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Łańcut
Kod JCW

Nazwa JCW

Typ

status

Ocena stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Cele
środowiskowe

PLRW200006226594

Malawka
(Młynówka)

Potok wyżynny substratowy
z węglanem
drobnoziarnistym na lessach
i lessopochodnych

Naturalna 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

PLRW200017226749

Stary Wisłok

Potok nizinny piaszczysty

Naturalna część
wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226756

Mikośka

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226769

Sawa

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226789

Kosinka

Potok nizinny lessowogliniasty

Naturalna część
wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226869

Markówka

Potok nizinny lessowogliniasty

Naturalna część
wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226898

Strzyganka

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200001922699

Wisłok od
Starego
Wisłoka do
ujścia

Rzeka nizinna piaszczystogliniasta

Silnie zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW2000122265689

Strug do
Chmielnickie
j rzeki

Potok fliszowy

Silnie zmieniona
część wód

dobry

niezagrożona

PLRW2000162268929

Nowosiółka

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

36

Uwagi

Dla żadnej
JCW nie
przewiduje się
odstępstwa od
celów
środowiskowych(de
rogacji)

W obrębie gminy Łańcut nie występują większe zbiorniki wód stojących.
Do największych zaliczyć można naturalny zbiornik bezodpływowy - „Święte Jezioro”
w miejscowości Rogóżno o powierzchni 3,5 ha. W miejscowości Sonina zlokalizowany
jest zalew o powierzchni 1,2 ha oraz pojemności 12 130 m3 wody.
W miejscowości Głuchów, na potoku Graniczny został utworzony zbiornik retencyjny o
powierzchni 1,5 ha i pojemności 36 600 m3 wody. Zadaniem zbiornika jest retencja wody
z możliwością wykorzystania zasobów dla celów rolniczych, wodociągowych
i rekreacyjnych oraz zabezpieczenia gruntów przyległych użytkowanych rolniczo przed
zalewaniem podczas dużego przypływu wód opadowych. Jakość wody w tych
zbiornikach nie była monitorowana.
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Rys.18. Ocena stopnia eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych, wywołanej
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych na obszarze województwa podkarpackiego w
latach 2008-2011 (Żródło: Raport WIOS 2010)

Największym zagrożeniem dla niespełnienia celów określonych dla jcw na terenie
Gminy Łańcut mogą być odprowadzane w sposób nielegalny nieoczyszczone ścieki
komunalne, zanieczyszczenia rolnicze czy też dzikie wysypiska odpadów.
Wody podziemne
Jednolita część wód podziemnych – oznacza określoną objętość wód podziemnych
występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
Obowiązująca wersja jednolitych części wód podziemnych w Polsce zawiera 161
wydzieleń, tj. jednostek, dla których określany jest stan ilościowy i chemiczny oraz
prowadzone są analizy presji antropogenicznych.
W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest
siedem jednolitych części wód podziemnych (w całości lub części) o numerach: 109,
126, 127, 139, 157, 158, 160, które znajdują się w obszarze dorzecza Wisły oraz jedna
jednolita część wód podziemnych o numerze 159, która znajduje się w obszarze
dorzecza Dniestru.
Żadna z wymienionych jednolitych części wód podziemnych nie ma statusu zagrożenia
nieosiągnięcia dobrego stanu.
Dobry stan wód to taki, w którym stan osiągnięty przez jednolite części wód
podziemnych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i chemicznym, jest określony jako
„dobry”. Ponieważ jednolite części wód podziemnych, wyznaczone w granicach
województwa podkarpackiego, nie mają statusu zagrożonych, badania stanu wód
prowadzone są tu tylko w sieci monitoringu diagnostycznego.
Na obszarze Gminy Łańcut zidentyfikowano:
Nr JCWPd: 127
Powierzchnia: 8 956,3 km2
Obejmuje on region: Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia i Wyżyny LubelskoLwowskiej
Powiaty: leżajski, lubaczowski, stalowowolski, niżański, rzeszowski, grodzki Rzeszów,
kolbuszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, grodzki Przemyśl,
ropczycko-sędziszowski, strzyżowski.
W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany
z utworami akumulacji rzecznej (piaski, żwiry). Piętro wodonośne kredowe zbudowane
jest z utworów węglanowych. Strefa aktywnej wymiany wód zwykłych występuje do
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głębokości około 100 - 120 m p.p.t.). Lokalnie może występować łączność hydrauliczna
piętra czwartorzędowego i kredowego.
Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry)
Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych (wapienie, margle, opoki)
Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna):
Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry,
Cr - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry.
GZWP występujące w obrębie JCWPd: 460 (Cr), 407 (Cr), 425 (Q), 428 (Q), 429 (Q).
JCWPd 127 badany był w 2007r i jego stan chemiczny oraz ilościowy jednolitych części
wód określono jako dobry ( Raport WIOS Rzeszów 2010)
OCENA STANU JCWPd
PUNKTY MONITORINGU ILOŚCIOWEGO Szczecyn, Łysaków, Pysznica, Leżajsk,
Jarosław
PUNKTY MONITORINGU CHEMICZNEGO Łysaków (3 pkt), Pysznica, Stalowa Wola,
Biłgoraj, Hedwiżyń, Łańcut, Rzeszów, Wielkie Oczy, Przemyśl
STAN ILOŚCIOWY [2005 r.] Dobry
STAN ILOŚCIOWY [2015 r.] Dobry
OCENA STANU WÓD STAN CHEMICZNY Dobry
OCENA RYZYKA NIESPEŁNIENIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH -Niezagrożona
PRZYCZYNA ZAGROŻENIA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH Brak
ISTOTNE PROBLEMY-Niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych.
Zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych
Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stan ilościowy i
jakościowy JCWPd 127 został określony jako dobry. Także w ocenie ryzyka
niespełniania celów środowiskowych wskazano JCWPd 127 jako niezagrożony.
Jednocześnie zidentyfikowano problemy związane z możliwością zanieczyszczenia wód
podziemnych i zaliczono do nich niedostateczną sanitację obszarów wiejskich i
rekreacyjnych oraz zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych.
Nr JCWPd: 158
Powierzchnia: 3 811,3 km2
Region: Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich
i Wschodniego Podkarpacia
Województwo: podkarpackie
Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, przemyski, grodzki Przemyśl,
jarosławski, przeworski, grodzki Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki.
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Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna):
Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry,
Cr - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry.
GZWP występujące w obrębie JCWPd: 460 (Cr), 407 (Cr), 425 (Q), 428 (Q), 429 (Q)
OCENA STANU JCWPd
PUNKTY MONITORINGU ILOŚCIOWEGO Makluczka, Hadle Szklarskie, Bircza, Sanok,
Lesko, Bezmiechowa Górna, Radoszyce, Rabe, Bystre
PUNKTY MONITORINGU CHEMICZNEGO Makluczka, Babice, Sanok, Lesko, Rabe,
Radoszyce
STAN ILOŚCIOWY [2005 r.] Dobry
STAN ILOŚCIOWY [2015 r.] Dobry
OCENA STANU WÓD - STAN CHEMICZNY Dobry
OCENA RYZYKA NIESPEŁNIENIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH
Niezagrożona
PRZYCZYNA ZAGROŻENIA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH Brak
ISTOTNE PROBLEMY Niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i
rekreacyjnych, Zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych.
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Monitoring jakości wód podziemnych jest systemem oceny stanu i oceny zmian stanu
chemicznego wód podziemnych, polegającym na prowadzeniu w reprezentatywnych
miejscach ( otwory studzienne, piezometry czy obudowane źródła) powtarzalnych
pomiarów i badań, a także interpretacji wyników tych badań. Monitoring jakości wód
podziemnych prowadzony jest w oparciu o program krajowy przez Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. W 2011 r. badanie jakości wód podziemnych (terenowe i
laboratoryjne) zrealizowano w ramach monitoringu operacyjnego. Analizę laboratoryjną
próbek pobranych z punktów pomiarowych, przeprowadziło Centralne Laboratorium
Chemiczne PIG- PIB. W każdej próbce wykonano oznaczenia wskaźników jakości i
fizykochemicznych cech wody w zakresie podstawowym, a w części z nich rozszerzony
zakres badań wskaźników organicznych.
W 2011 na terenie województwa podkarpackiego badaniami monitoringowymi objęto
jedynie obszar jednolitej części wód podziemnych o numerze 126, która została uznana
za zagrożoną niespełnieniem określonych dla niej celów środowiskowych. Jednolita
część wód podziemnych nr 126, o powierzchni 1 892,3 km2 , położona jest w regionie
wodnym Górnej Wisły w pasie północnego Podkarpacia. Jej obszar częściowo pokrywa
się z Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych : Dębica- Stalowa Wola – Rzeszów nr
425, Dolina kopalna Kolbuszowa nr 426, Dolina Borowa nr 424.
Znaczna część gminy Łańcut została, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
hydrogeologiczną, włączona w obręb strefy ochronnej wokół Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych - 425 - „Dębica - Stalowa Wola -Rzeszów" na terenie którego nie
wykonywano pomiarów. Najbliżej położony punkt pomiarowy znajduje się w Turzy, gdzie
woda charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym zaliczonym do III klasy.
Lokalizację GZWP 425 na obszarze Powiatu Łańcuckiego przedstawiono na rysunku nr
16
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Rysunek nr 19. Lokalizacja GZWP 425 na obszarze Powiatu Łańcuckiego

3.4 Jakość gleb
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Rzeszowie jest jednostką odpowiedzialną za
agrochemiczną obsługę rolnictwa. Ogólny zakres badań określony został w ustawie o
nawozach i nawożeniu (2007 r.), badania te mają na celu określenie potencjał
produkcyjny oraz ewentualne skażenie gleb.
W roku 2011 na terenie Powiatu Łańcut w skład którego wchodzi Gmina Łańcut,
przebadanych zostało 693 ha powierzchni, w zebranych próbach przeważało pH bardzo
kwaśne (26%), kwaśne (29%) oraz lekko kwaśne (29%), 37% gleb wykazywało
konieczną potrzebą wapnowania. W oparciu o uzyskane wyniki wywnioskować można,
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iż teren powiatu Łańcut wykazuje potrzebę wapnowania (niektóre tereny w większym
stopniu inne w mniejszym). Zawartość składników takich jak P2O5 w 31% próbek
uzyskano jako bardzo wysoką, w 7% bardzo niską. Składnika K2O największy procent
czyli 30 % uzyskano przy zawartości średniej, najmniejszy natomiast 10% dla bardzo
niskiej. Magnez (Mg) na poziomie bardzo wysokim oszacowano w 33% przebadanych
próbek natomiast najmniejszy procent czyli 5 % wykazano dla zawartości bardzo niskiej.
Stąd badania wykazują zróżnicowanie gleb pod względem zasobności w poddane
analizie związki. Dlatego potrzebne jest rozsądne podejście do nawożenia, które
powinno być racjonalne, prowadzone w oparciu o analizę gleby bez stwarzania
zagrożenia dla środowiska. Na terenie powiatu Łańcut przebadana została także
zawartość siarki S-SO4 skorelowanej z zawartością substancji organicznej (próchnicy) w
glebie. Klarowała się ona na poziomie 2,3 mg S-SO4 / 100g gleby. Co plasuje powiat na
wysokim miejscu w porównaniu z innym powiatami Województwa.
Pod względem klas bonitacyjnych wśród gruntów ornych przeważają gleby klasy III
(ponad 67%) oraz klasy II (ponad 20%). Grunty na terenie gminy są zmeliorowane, ich
utrzymanie i konserwacja w sześciu miejscowościach (z wyłączeniem Albigowej, Kosiny
i Kraczkowej) należy do Spółki Wodnej.
Podstawowymi czynnikami degradacji gleb w województwie są zjawiska
erozyjne (w tym osuwiska), zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb substancjami
chemicznymi i eksploatacja surowców. Na terenie województwa erozją wietrzną
zagrożonych jest 12,5% gleb użytkowanych rolniczo, wodną 36,3 % i wąwozową 24,6%
gruntów rolnych i leśnych.
Przeprowadzone badania gleb na zawartość metali ciężkich nie wykazały nadmiernego
ich zanieczyszczenia. W chwili obecnej sytuacja ekonomiczna wsi spowodowała
ograniczenia w stosowaniu nawozów i pestycydów, w związku z czym gleba jest mniej
obciążana tego typu substancjami.
3.5. Przyroda
Środowisko przyrodnicze województwa podkarpackiego jest bardzo zróżnicowane i
dobrze zachowane. Świadczy o tym występowanie na jego terenie wielu gatunków
zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową, w tym:
gatunków rzadkich, gatunków reliktowych (m.in. wąż Eskulapa, rosiczka okrągłolistna),
gatunków endemicznych (głównie wśród bezkręgowców i grupy roślin
wschodniokarpackich), skrajnie zagrożonych w skali europejskiej (m.in. żbik, nadobnica
alpejska, orzeł przedni), zagrożonych wyginięciem w skali światowej (m.in. wilk, kania
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ruda, derkacz, wydra), uznawanych za priorytetowe w międzynarodowym systemie
Natura 2000.
Na podstawie ogólnych zaleceń Dyrektywy Polska została zobligowana do
zaprojektowania sieci NATURA 2000. Na obecnym etapie prac nad programem
NATURA 2000 w Polsce zaproponowano 420 obszarów Natura 2000, w tym:
− Specjalne Obszary Ochrony 279
− Obszary Specjalnej Ochrony 141
o powierzchni łącznej 8056854,4 ha.
OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH
KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW), o nazwie Nad
Husowem obejmuje także obszar gminy. Powierzchnia obszaru to 3347,7 ha Istotne
znaczenie odgrywa tutaj dobrze wykształcona żyzna buczyna karpacka, której stan
zachowania można uznać za dobry, a w przypadku rezerwatu Husówka, nawet bardzo
dobry. Ponieważ niewiele jest w obszarze kontynentalnym tak dobrze zachowanych
buczyn, ich obecność na tym obszarze znacznie podnosi wartość przyrodniczą tego
obszaru. Warte podkreślenia jest liczne występowanie kłokoczki południowej Staphylea
pinnata (stanowisko to jest jednym z krańcowych przy północnej granicy zasięgu tego
gatunku). Drugim cennym siedliskiem są fragmenty dobrze zachowanych grądów.
Ważnym elementem jest obecność ponad
20 gatunków roślin chronionych. Przyrodniczo cenne są również niewielkie fragmenty
łąk przylegające do lasu, będące miejscem występowania 3 gatunków motyli z zał. II
Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto na tym obszarze stwierdzono obecność chrząszczy
(biegacz urozmaicony i zgniotek cynobrowy) oraz płazów (kumaka górskiego oraz
traszki karpackiej i traszki grzebieniastej).
Wg danych grunty leśne w Gminie Łańcut zajmują 260 ha, co stanowi nieco mniej
niż 16 % powierzchni leśnych w całym powiecie. Powierzchnię tą stanowią łącznie lasy
nie będące własnością Skarbu Państwa oraz grunty Lasów Państwowych.
Lasy będące własnością osób fizycznych i prawnych wykorzystywane są
w znacznej części do pozyskiwania drewna.
Na terenie powiatu łańcuckiego nadzór nad stanem lasów sprawuje Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, nadleśnictwa: Leżajsk i Kańczuga. Większość
obszarów leśnych Gminy Łańcut należy do Nadleśnictwa Kańczuga. Są to tereny
znajdujące się w południowej i południowo-wschodniej części gminy.
W drzewostanie chronionego obszaru dominuje: jodła, buk, sosna i grab w wieku od 60
do 80 lat, a starsze spotykane są sporadycznie, głównie jodły, buki i dęby. Runo bogate
44

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut

jest w gatunki górskie, chronione i rzadkie. Spośród gatunków zwierząt spotyka się tu:
niepylaka mnemozynę, rzekotkę, krogulca, puchacza orlika, borsuka. Tereny te
zasiedla również wiele gatunków ptactwa (ok. 100 gatunków) w tym tak rzadkie jak:
jarząbek, krogulec, myszołów, pustułka, pliszka górska i siwa, zimorodek, kruk, orlik
krzykliwy.
Spotykane są również górskie gatunki płazów ; salamandra plamista, traszka karpacka,
kumak górski, ropucha szara, oraz gady; jaszczurka zwinka, padalec, żmija
zygzakowata.
Na tym obszarze spotkać można prawie wszystkie formy geologiczne
i biocenozy zbliżone do naturalnych. W lasach występuje buk i grab, jednak dominuje
jodła.

3.6. Odpady
W Gminie Łańcut, 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).
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 dm3 lub niekiedy
240 dm3, natomiast w zabudowie wielorodzinnej jest to uzależnione od ilości
mieszkańców. Działalność gospodarcza, usługowa, instytucje, urzędy, szkoły posiadają
pojemniki
o
wielkości
uzależnionej
od
liczby
uczniów,
pracowników
3
i klientów. Z reguły są to pojemniki metalowe o pojemności 1100 dm .
W roku 2011 odebrano z terenu gminy 901,8 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, z
tego 887,46 Mg złożono na składowisku odpadów, a 14,35 Mg zagospodarowano
poprzez sortowanie. Ilość ta wskazuje, że zebrano 0,043 Mg/mieszkańca/rok
niesegregowanych odpadów komunalnych.
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Odpady segregowane (papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
metalowe,
szkło
opakowaniowe)
gromadzone
są
w
workach
o odpowiednim kolorze (tworzywa sztuczne – żółty, metale-czarny, szkło-zielony, papier
i tektura-biały). 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 Szkło
opakowaniowe gromadzone jest także w pojemnikach zbiorczych tzw. dzwonach
zlokalizowanych w miejscach ogólnodostępnych, w poszczególnych miejscowościach
gminy.
Także poprzez „donoszenie” zbierane są przepracowane oleje. Gromadzone
w pojemniku zbiorczym zlokalizowanym w jednej z miejscowości gminy. Trafiają tam
oleje z gospodarstw indywidualnych oraz z niewielkich warsztatów mechanicznych.
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.
Selektywnie gromadzone są także inne odpady:
- detergenty
- rozpuszczalniki,
- odczynniki fotograficzne,
- farby, tusze itp.
- środki ochrony roślin,
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.
Odpadowy gruz budowlany zagospodarowywany jest przez mieszkańców we własnym
zakresie, W 2011r nie stwierdzono zgłoszeń dotyczących odbioru gruzu, a w sposób
selektywny zebrano łącznie 261,44 Mg odpadów, w tym 173,41 Mg odpadów
opakowaniowych. Łączna ilość zebranych odpadów wynosi 1163,29 Mg, co stanowi
ok. 0,056 Mg/mieszkańca/rok
Odpady zebrane selektywnie stanowią prawie 22,5 % wszystkich zebranych odpadów.
Jedynymi odbieranymi odpadami biodegradowalnymi są papier i tektura
(5,12 Mg). Inne 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.
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Aktualnie zorganizowanym zbieraniem odpadów objętych jest 89 % mieszkańców
gminy. Odpady odbierane są przez 5 firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy
Łańcut na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi należy między innymi zapewnianie warunków ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
b) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c) 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.
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.
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 będzie przejęcie odpowiedzialności przez gminę za
odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów
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
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poziomach. W zależności od metody redukcji odpadów 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 Łańcut jest gminą wiejską)
przedstawia się następująco:
Tabela nr 7. 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

100
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14.

Odpady z pielęgnacji gminnych terenów
zielonych

Mg/M, rok

2,7
0,17

Wziąwszy pod uwagę ilość mieszkańców gminy to szacunkowa ilość wytwarzanych
odpadów w gminie wynosi 3519 Mg
Szacunkowe ilości wytwarzanych niektórych rodzajów odpadów
Papier –176 Mg
Tworzywa sztuczne - 362 Mg
Metale – 84,5 Mg
Szkło 204,1 Mg
Odpady wielomateriałowe 70,3 Mg
Budowlane 724 Mg
Biodegradowalne (bez kuchennych i papieru) 91 Mg
Niebezpieczne 35,2 Mg
Wielkogabarytowe 310 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 Łańcut znalazła się
w regionie centralnym.

49

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut

Wnioski:
1. Ogółem odpadów zebrano 56 kg/osobę, co stanowi ok., 1/3 szacunkowej ilości
odpadów wytwarzanych przez mieszkańca.
2. 80 % wszystkich zebranych odpadów zostało unieszkodliwionych, pozostałą
część wykorzystano.
3. Zaledwie 1,5 % zebranych niesegregowanych odpadów komunalnych zostało
poddanych odzyskowi, pozostałą część unieszkodliwiono.
4. Nie jest znana ilość zagospodarowanych odpadów budowlanych, gdyż są one
wykorzystywane przez mieszkańców,
5. Z odpadów biodegradowalnych zbierany jest selektywnie jedynie papier
i tektura.
3.7 Poważne awarie i klęski żywiołowe.
Dyrektywa Rady nr 96/82/WE z 9 grudnia 1996 w sprawie kontrolowania
zagrożeń z udziałem niebezpiecznych substancji ma na celu zapobieganie poważnym
awariom i ograniczanie ich skutków dla ludzi i środowiska naturalnego, zapewniając
wysoki stopień ochrony w całej Wspólnocie Europejskiej w sposób spójny i efektywny.
Artykuł 12 Dyrektywy Seveso II wymaga, aby Państwa Członkowskie uwzględniały w
swoich strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego zapobieganie
poważnym awariom i ograniczanie ich skutków. Rozwój gospodarczy może wymusić
konieczność lokalizowania nowych obiektów, które mogą oddziaływać na środowisko. W
takim przypadku zasadnicze znaczenie ma właściwa lokalizacja tego typu obiektów oraz
wyznaczenie stref i ochrona terenu. Rozwój technologii przemysłowych sprawia, że
wzrasta zagrożenie chemiczne, pożarowe, techniczne, ekologiczne. Corocznie wzrasta
zarówno ilość niebezpiecznych substancji chemicznych przechowywanych i
wytwarzanych w zakładach, jak również transportowanych po drogach i trasach
kolejowych.
Do
ochrony
środowiska
przed
poważnymi
awariami
zobowiązani
są
zarówno prowadzący zakłady, stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący
przewozu substancji niebezpiecznych, jak również organy administracji. Ponieważ przez
teren Gminy przebiega droga krajowa E 4, która niejednokrotnie przewożone są
substancje i materiały niebezpieczne, może istnieć niebezpieczeństwo wystąpienia
zagrożenia dla środowiska.
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Do katastrof naturalnych mających najczęściej miejsce w powiecie łańcuckim zalicza
się:
- zagrożenia powodziowe
- huragany – silne wiatry
- gradobicia – intensywne opady gradu występują zazwyczaj w połączeniu
z burzami powodując duże zniszczenia zwłaszcza w rolnictwie
- osuwiska ziemi – zjawisko dość częste o ograniczonym zasięgu oddziaływania
(nieraz do kilkudziesięciu metrów kwadratowych). Występuje zazwyczaj lokalnie na
skutek działalności wód stokowych, wycinania lasu oraz podcinania skarp przez
drogi. Występowanie osuwisk może zagrażać obiektom budowlanym. Zgodnie z
informacjami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego południowa część Gminy Łańcut jest obszarem zagrożonym
osuwiskami
- susze – mogą być powodowane zmniejszaniem naturalnej retencyjności zlewni, a
także zmniejszaniem się poziomów wód podziemnych
- pożary – najczęściej mają miejsce w okresach wiosennych i związane są
z wypalaniem traw przez rolników. Często też spotykane są pożary lasów. Pożary
mogą

obejmować

swoim

zasięgiem

znaczne

powierzchnie

i

wywoływać

zróżnicowane skutki.
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, opracowanej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na terenie gminy jedynie
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w południowych miejscowościach mogą występować warunki sprzyjające lokalizacji
elektrowni wiatrowych. W gminie została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację farmy wiatrowej składającej się z 19 wiatraków, które
zostaną zlokalizowane w Kosinie, Wysokiej, Soninie i Albigowej.
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
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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 OC do ponad 120 OC,
a zgromadzoną w nich energię cieplną szacuje się na 1,5 mld ton paliwa umownego.

Źródło : Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2008 - 2011

Rys. 20 Położeni wód geotermalnych na terenie gminy Łańcut
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 Łańcut 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 Łańcuckiego.
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 20132016) 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
Polityka ta realizowana jest w sposób stanowczy i konsekwentny, o czym
świadczą coroczne nakłady na inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Oprócz
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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 korzystania ze środowiska i
jego zasobów.
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;
3.

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;
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−

współpraca instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska i jednostek w
zakresie zagospodarowania przestrzennego na różnych szczeblach.

5. STRATEGIA DZIAŁAŃ
ŚRODOWISKA

W

ZAKRESIE

OCHRONY

I

POPRAWY

STANU

Działania i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w Gminie Łańcut
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 Łańcut. 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 Łańcut 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
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stanie ekologicznym, który nie wskazuje na zagrożenie ich jakości, celem
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. Ponadto, ustalając cele uwzględniano
także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz 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 konieczne będzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód
obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla
I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych, zatem nie są one uwzględniane dla wskazania wartości
odpowiadających pojęciu celu środowiskowego. Wskaźniki stanu chemicznego zostały
określone w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza wartości graniczne
chemicznych wskaźników jakości wody, wypełniając tym samym przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w następstwie
uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i
86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008.
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, w szczególności uregulowanie spraw
kanalizacyjnych (co praktycznie zostało wykonane) oraz kontrola stanu technicznego
oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są
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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.
Zadania służące temu celowi, termin ich realizacji oraz przewidywane koszty
przedstawia tabela nr 8.
Tabela nr 8. Harmonogram i koszty działań
Lp.

Nazwa zadania

1.

Zapobieganie
zanieczyszczeniu
wód
powierzchniowych oraz gleby poprzez kontrolę
zbiorników
bezodpływowych,
zbiorników
z gnojowicą oraz likwidowanie „nielegalnych”
kolektorów
odprowadzających
ścieki
z gospodarstw domowych

Termin realizacji

Koszty w tys. zł

2013-2016

18

2.

Nadzór nad funkcjonowaniem kanalizacji w
gminie

2013-2020

100

3.

Zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego
na potrzeby turystyczno-rekreacyjne

2013-2020

1 000

4

Możliwość zbiorowej budowy przydomowych
oczyszczalni w przypadkach braku warunków
technicznych przyłączenia do kanalizacji

2013-2020

500

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:
- 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
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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,
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
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Szacowany koszt całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
został określony na ok. 1,6 mln 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.
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:
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-

-

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 9.

Tabela nr 9. Harmonogram i koszty działań
Lp.

Nazwa zadania

1.

Poprawa
płynności
ruchu
poprzez
wzmocnienie nawierzchni dróg w Gminie

Termin realizacji
2013-2020

Koszty w tys. zł
10 000

2.

Propagowanie odnawialnych źrodeł energii

3.

Stopniowe ograniczanie emisji zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych do powietrza ze źródeł
lokalnych

100

4.

Ograniczanie emisji ze spalania odpadowo w
lokalnych
źródłach
ciepla
poprzez
kształtowanie
świadomości
ekologicznej
dzieci, młodzieży i dorosłych

10 000

5.

Propagowanie turystyki rowerowej i budowa
ścieżek rowerowych

200

5

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
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dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie. Na obszarze Gminy Łańcut przy
trasie A4 wybudowane zostały ekrany akustyczne.
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 niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o
częstotliwości 0,03-1016. Główne zadania w tym temacie, przedstawiono w tabeli nr 10
Tabela nr 10. 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 11.
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Tabela nr 11 . Harmonogram i koszty działań
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

1.

Przebudowa drzewostanów
i niezgodnych z siedliskiem

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;

uszkodzonych

Koszty w tys. zł
100
300

2013-2020

3.

Pielęgnowanie istniejących form ochrony
przyrody i krajobrazu i tworzenie nowych

4.

Wspieranie rolnictwa przyjaznego środowisku

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 12.
Tabela nr 12. Harmonogram i koszty działań
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

1.

Zabezpieczenie rzeki Sawa

2.

Stabilizacja cieków wodnych w Handzlówce

3.

Zabezpieczenie
Kraczkowski

4.

Wzmocnienie systemu kontroli przewożonych
towarów i materiałów niebezpiecznych

Po 2013

Koszty w tys. zł
1500
1000

2013-2020
Potoków

Kosinka

i

1000
50

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
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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.
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.
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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
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wdrażania Programu, do działań na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym i
do osiągania określonych korzyści.
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;
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− plany gospodarki odpadami, plany ochrony przeciwpowodziowej.
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
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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
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
rzynajmniej 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 – ok. 736 mln PLN,
− Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” –
ok. 293 mln PLN,
− Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – ok. 242 mln PLN,
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− Fundusz Spójności – ok. 225 mln PLN.
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.

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,
* powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
* powierzchnia terenów zdegradowanych,
* nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska.
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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

Stan wyjściowy

Zużycie wody z wodociągów

m / mieszkańca
3

Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną

3

dam /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, 2010.
WIOŚ Rzeszów 2011 r.;
4. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2011-2014,
5. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”
6. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20072013”
7. „Program ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata
2008-2011”,
8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007-2013, MRR Warszawa;
9. Raport
o
stanie
środowiska
województwa
podkarpackiego,
2010,
WIOŚ Rzeszów 2007
10. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011 r.;
11. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły M.P. z 2011,
Nr 49 poz.549
12. Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy – US w Rzeszowie,
2011 r.;
13. Obowiązujące akty prawne
14. Materiały internetowe RZGW w Krakowie
15. Plan gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjęty przez
Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2012r.

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
www.wrota.podkarpackie.pl
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1. Informacje wstępne
1.1. Podstawa prawna opracowania prognozy
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Program
ochrony środowiska Gminy Łańcut na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016 – 2019
wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest
określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji
zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje
na możliwe negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące
przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich
minimalizacji.
Ustawa ta określa nowe zasady i tryb postępowania w sprawach:
o
o
o

udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
ocen oddziaływania na środowisko i transgranicznego oddziaływania na środowisko,
oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

Ustawa precyzuje kwestie udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów oraz przy
podejmowaniu decyzji dot. środowiska i jego ochrony (w tym ocen oddziaływania na środowisko
oraz pozwoleń zintegrowanych) stosownie do przepisów Konwencji z Aarhus oraz dyrektywy
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska, rozszerzając prawa społeczeństwa
w odniesieniu do wcześniej obowiązującego stanu prawnego.
•

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny
oddziaływania niektórych planów i programów na środowisko, art. 3, ust. 1 –
postępowanie w sprawie OOŚ będzie przeprowadzane dla opracowań, których
uchwalenie, bądź przyjęcie może mieć znaczące skutki dla środowiska,
• Dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska, gwarantująca każdemu dostęp do informacji o środowisku będących
w posiadaniu organów władzy publicznej. Informacje o środowisku są udostępniane
każdemu, kto się o to zwróci z wnioskiem o ich udostępnienie.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu takiego jak Program Ochrony
Środowiska, uwzględnia zagadnienia określone art. 51. ust 1. ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził zgodę na nie opracowywanie prognozy, natomiast
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wypowiedział się co do zakresu merytorycznego
prognozy.
Jednakże biorąc pod uwagę zasadę przezorności opracowano prognozę do projektu Programu
ochrony środowiska.
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Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest:
 Identyfikacja możliwych do określenie skutków środowiskowych (głównie pozytywnych
oraz negatywnych) realizacji działań określonych w ramach zidentyfikowanych celów,
 Identyfikacja i eliminacja tych działań, których negatywne skutki środowiskowe pozostają
w sprzeczności z wymogami prawa,
 Ustalenie czy realizacja działań, projektów w zidentyfikowanych celach sprzyja ochronie
środowiska przyrodniczego i zrównoważonemu rozwojowi oraz czy w wystarczający
sposób zapobiega powstawaniu konfliktów i zagrożeń,
 Wskazanie, jeżeli jest to zasadne, rozwiązań alternatywnych przyczyniających się do
zmniejszenia obciążeń środowiska.
Prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do zbioru różnych działań
realizowanych w ramach zidentyfikowanych priorytetów, które będą realizowane na terenie
Gminy Łańcut wskazując rejony koncentracji działań służących ochronie pewnych elementów
środowiska, ale zarazem mogących oddziaływać na inne elementy.
W najbardziej niekorzystnych sytuacjach oddziaływania mogłyby się nakładać
i kumulować. W prognozie oddziaływania na środowisko starano się zwracać uwagę przede
wszystkim na potencjalne, możliwe do zidentyfikowania, zagrożenia dla środowiska, zabytków,
zdrowia ludzi, dlatego też najbardziej skoncentrowano się na zagrożeniach, jakie mogą powstać
w wyniku realizacji działań inwestycyjnych w ramach zidentyfikowanych priorytetów.
Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano doświadczenia i metodykę zastosowaną
w różnych prognozach opracowanych dla dokumentów strategicznych. Analiza celów
zdefiniowanych w projekcie GPOŚ wykazała, że są one zgodne z celami dokumentów
strategicznych gminy, powiatu i województwa oraz realizują cele środowiskowe ujęte
w krajowych i międzynarodowych dokumentach strategicznych.
W Prognozie przeanalizowano, w jaki sposób realizacja wszystkich działań wpłynie na:
emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie do środowiska
ścieków, korzystanie z wody, bioróżnorodność, krajobraz, powierzchnię ziemi łącznie z glebą,
obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody, wykorzystanie przestrzenie,
zabytki oraz zdrowie ludzi.
Oddziaływanie na środowisko określano jako: neutralne, potencjalnie niekorzystne,
niekorzystne, potencjalnie korzystne, korzystne. Dla potrzeb analiz skoncentrowano się na tych
działaniach, których realizacja bezpośrednio będzie ingerować w środowisko, przy czym brano
pod uwagę łącznie etap budowy i funkcjonowania. Dokonano także analizy przewidywanego
znaczącego oddziaływania na środowisko, zabytki i zdrowie ludzi działań realizowanych
w ramach priorytetów ekologicznych.
Zidentyfikowano prawdopodobne skutki środowiskowe w zależności od trwałości ich
występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe)
oraz w zależności od rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane).
Punktem odniesienia był istniejący stan środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych skutków
środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych działań.
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko i w związku z tym powinien:
1) zawierać:
a. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
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c.
d.
e.
f.

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określać, analizować i oceniać:
a. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d. cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu,
e. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska, w tym gospodarowania
odpadami na terenie Gminy Łańcut oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie.
Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w gminie
i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko organ administracji opracowujący projekt dokumentu (w tym
przypadku projekt GPOŚ) poddaje go wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
opiniowaniu przez organ ochrony środowiska /Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska/ oraz
przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a także zapewnia możliwość
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko tegoż
dokumentu.
Ze względu na to, że projekt analizowanego dokumentu ma charakter ramowy
i odznacza się pewnym stopniem ogólności, ustalono, że szczegółowość opracowania Prognozy
będzie adekwatna do stopnia szczegółowości analizowanego dokumentu.
Prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się, więc do zbioru różnych działań
realizowanych w ramach zidentyfikowanych priorytetów, które będą realizowane na terenie
gminy. Projekt analizowanego dokumentu wskazuje rejony koncentracji działań.
W prognozie oddziaływania na środowisko starano się zwracać uwagę przede wszystkim
na potencjalne, możliwe do zidentyfikowania, zagrożenia dla środowiska, zabytków, zdrowia
ludzi, dlatego też najbardziej skoncentrowano się na zagrożeniach, jakie mogą powstać
w wyniku realizacji działań inwestycyjnych w ramach zidentyfikowanych priorytetów.
Utrudnieniem w pracach nad Prognozą był brak wypracowanych metod stosowanych w tego
typu dokumentach oraz brak określonych kryteriów przeprowadzania oceny.
1.2. Metodyka opracowania prognozy
Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano doświadczenia własne oraz doświadczenia
i metodykę zastosowaną w innych prognozach opracowanych dla dokumentów strategicznych
/m.in. Prognozy dla WPOŚ wraz PPOŚ/.
Głównym celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposób działania ujęte
w ramach priorytetów mogą oddziaływać na środowisko.
W ramach sporządzonej prognozy:
– przeanalizowano zapisy podstawowych dokumentów pozostających w ścisłym związku
z GPOŚ. Uwzględniono także informacje zawarte w innych dokumentach powiązanych
z Programem. Dokonano oceny stanu środowiska oraz wyboru kryteriów oceny realizacji działań
w ramach zidentyfikowanych priorytetów ekologicznych.
Przeprowadzono analizę ocenę realizacji wybranych działań inwestycyjnych w ramach
zidentyfikowanych priorytetów ekologicznych.
1.3. Informacje o zawartości, głównych celach projektu i powiązaniach dokumentu z
innymi dokumentami (na szczeblu krajowym i regionalnym)
Do dokumentów programowych Unii Europejskiej wprowadzających koncepcję trwałego
i zrównoważonego rozwoju oraz zasad ochrony środowiska do dokumentów tych należą:
 Strategia Lizbońska – dokument przyjęty przez Radę Europy w 2000r., w którym
zakłada się przekształcenie europejskiej gospodarki w wiodącą gospodarkę świata do
roku 2010, skupiono się na czterech kwestiach: innowacyjności (gospodarka oparta na
wiedzy), liberalizacji rynków, przedsiębiorczości (likwidacja barier w prowadzeniu
działalności gospodarczej) oraz spójności społecznej. W czerwcu 2001r. na Szczycie
w Goeteborgu założenia te zostały uzupełnione o elementy związane z trwałym
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i zrównoważonym rozwojem, określone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju,
w której wyróżniono 4 obszary priorytetowe filaru ekologicznego:
− Zmiany klimatyczne a zwłaszcza spowolnienie zużycia paliw kopalnych w celu
opóźnienia lub wręcz zahamowania efektu cieplarnianego,
− Opanowanie presji ze strony transportu,
− Poprawa zdrowia publicznego,
− Zachowania zasobów naturalnych.
Istotne też są problemy starzenia się społeczeństwa, występowanie obszarów biedy
oraz zagrożenia dla różnorodności przyrodniczej.
Zapisy Odnowionej Strategii Lizbońskej z 2005r. zorientowane są na wzrost
rozwoju, konkurencyjności i zatrudnienia. Nowa polityka europejska kładzie większy
nacisk na: innowacyjność i budowę gospodarki opartej na wiedzy, dokończenie budowy
wspólnego rynku, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także
poprawę na rynku pracy i ochronę środowiska.
 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, dokument określający ramy programowania
rozwoju na lata 2007-2013. Jego ideą jest określenie generalnych wskazań dla polityki
spójności w przyszłym okresie programowania, które będą uwzględniane w planach
rozwoju opracowywanych w poszczególnych krajach członkowskich UE, m.in. wytyczne
w sprawie wzmocnienia synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem
gospodarczym.
 Szósty Wspólnotowy Program Działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska,
przyjęty decyzją nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego na lata 2002-2012 jest
głównym dokumentem operacyjnym Unii, którego realizacja będzie następować poprzez
tematyczne dokumenty strategiczne. Szósty Program Działań na rzecz środowiska
(szósty PDŚ) podkreśla, że polityka w zakresie środowiska musi być oparta na solidnej
wiedzy i świadomym uczestnictwie społecznym, co wpłynie na sposób podejmowania
decyzji Unii Europejskiej w sprawie ochrony środowiska. Dotyczy to szczególnie kwestii
monitorowania i raportowania, zarządzania i przekazywania danych pomiędzy różnymi
szczeblami władzy oraz rozpowszechniania i ich wykorzystania. Ważna jest też poprawa
dostępności i jakości informacji.
 Konwencje międzynarodowe, w tym m.in.:
− Konwencja Ramsarska – 1971r. w Ramsar w Iranie, Polska ratyfikowała
w 1978r. – Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.
− Konwencja Berneńska – 1979r. w Bernie, Polska ratyfikowała w 1996r. –
Konwencja ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych.
− Konwencja Bońska – 1979r. w Bonn, Polska ratyfikowała w 1996r. – Konwencja
ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt.
− Konwencja o różnorodności biologicznej – 1992r. w Rio de Janeiro, Polska
ratyfikowała w 1995r.
− Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Wiedeń – 1985r. i Protokół
Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową. Montreal –
1987r.
− Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania
odpadów niebezpiecznych. Bazylea – 1989r.
− Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.
Nowy Jork – 1992r. i Protokół z Kioto jest uzupełnieniem konwencji nowojorskiej.
Jego ratyfikacja oznacza konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych
(takich, jak CO, CH4 i NOx) o określony procent do roku 2012 Kioto – 1997r.
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−

Konwencja
o
dostępie
do
informacji,
udziale
społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska. Aarhus – 1998r.

Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2030
Strategia Rozwoju Kraju zawiera priorytet 7, odnoszący się do kwestii środowiskowych:
– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska
W zakresie ochrony środowiska wspierane będą:
Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki
• bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych.
• wdrożenie programu rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych.
• wsparcie wiodących w tym obszarze ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw.
Zwiększenie poziomu ochrony środowiska
• Ochrona czystości wód poprzez zakończenie do 2015 r. realizacji Krajowego programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (redukcja zanieczyszczeń i związków biogennych
(azot, fosfor) odprowadzanych do wód oraz kontynuacje procesu sanitacji wsi.
• Wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania
fragmentacji ekosystemów.
• Ustanowienie narzędzi finansowania różnorodności biologicznej (w tym podnoszenia
świadomości ekologicznej obywateli).
• Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu
obejmującego m.in. szczegółowe kryteria użyte do określenia priorytetowych inwestycji w
obszarze adaptacji do zmian klimatu ocenę aktualnego wpływu oraz wpływu przyszłych
zmian klimatu na szczególnie wrażliwe sektory i obszary (wielowariantową ocenę ryzyka
klęsk żywiołowych) oraz odpowiednie działania adaptacyjne wraz z ich szacowanymi
kosztami.
• Wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania w
poszczególnych sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, transportu, zdrowia,
budownictwa, gospodarki przestrzennej, gospodarki morskiej, turystyki, energetyki) dla
zwiększenia ochrony klimatu.
• Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez minimalizowanie ryzyka
powodziowego, wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zlewniami oraz
odbudowę naturalnej retencji wodnej.
• Wdrożenie programów małej retencji wodnej na obszarach szczególnie narażonych na
powódź i suszę.
Wspierana będzie zatem budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych, a także
podjęte zostaną działania ograniczające odprowadzanie do wód.
Przewiduje się także wsparcie tworzenia nowoczesnych systemów zagospodarowania odpadów.
Ze wsparciem publicznym realizowane też będą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony przyrody
i różnorodności biologicznej, w tym tworzenia europejskiej sieci obszarów chronionych
NATURA 2000, ochrony i kształtowania krajobrazu, a ponadto rozwój parków narodowych
i krajobrazowych, jako wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody. Promowane będą
również działania z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi (zwłaszcza powodziami
i ich skutkami), w tym o charakterze prawnym i organizacyjnym, oraz zagrożeniami
technologicznymi, jak też dotyczące zwiększania zasobów leśnych. Techniczne działania
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będą obejmować przede wszystkim inwestycje
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modernizacyjne i odtworzeniowe, a także rozwój małej, sztucznej retencji oraz budowy
polderów. Będą one stanowić niezbędne uzupełnienie działań dotyczących retencji naturalnej.
Cele zawarte w tych dokumentach stanowią ramy przepisów prawnych i dokumentów
opracowywanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Powiązania ważniejszych dokumentów
z projektem GPOŚ przedstawiono poniżej.
W tabelach nr 1 i nr 2 przedstawiono analizę zgodności projektu GPOŚ z celami lub
priorytetami ważniejszych dokumentów strategicznych.
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Tabela nr 1. Analiza zgodności priorytetów projektu GPOŚ z krajowymi dokumentami strategicznymi
Cele strategiczne określone w projekcie
(GPOŚ)

Cele ekologiczne w projekcie (GPOŚ)

Dokument
strategiczny

Cele dokumentu strategicznego

Strategia Rozwoju
Kraju 2030

Ochrona czystości wód poprzez Zwiększenie roli wiedzy i ekoinnowacyjności
zakończenie do 2015 r. realizacji w procesie rozwoju gospodarczego i
Krajowego programu
społecznego gminy
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
(redukcja zanieczyszczeń i związków
biogennych
(azot,
fosfor)
odprowadzanych do wód oraz
kontynuacje procesu sanitacji wsi.

-

Wprowadzenie monitorowania i ochrony Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie
różnorodności biologicznej i
rozwoju gospodarczego gminy, w tym właściwa
przeciwdziałania
lokalizacja przestrzenna inwestycji
fragmentacji ekosystemów.

−

Ustanowienie narzędzi finansowania
różnorodności biologicznej (w tym
podnoszenia
świadomości ekologicznej obywateli).

prowadzenie polityki zmierzającej do racjonalnego
korzystania ze środowiska i jego zasobów


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.

−
−

Opracowanie oraz wdrożenie

.
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strategicznego planu adaptacji do zmian Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej
klimatu obejmującego
mieszkańców oraz poprawa dostępu do
m.in. szczegółowe kryteria użyte do
informacji o środowisku i jego ochronie.
określenia priorytetowych inwestycji w
obszarze adaptacji
do zmian klimatu ocenę aktualnego
wpływu oraz wpływu przyszłych zmian
klimatu na
szczególnie wrażliwe sektory i obszary
(wielowariantową ocenę ryzyka klęsk
żywiołowych) oraz
odpowiednie działania adaptacyjne
wraz z ich szacowanymi kosztam
Wprowadzenie instrumentów polityki
publicznej integrujących działania w
poszczególnych sektorach (gospodarki
wodnej, rolnictwa, leśnictwa,
transportu, zdrowia, budownictwa,
gospodarki przestrzennej, gospodarki
morskiej, turystyki, energetyki) dla
zwiększenia ochrony klimatu.
• Ograniczenie negatywnych skutków
powodzi poprzez minimalizowanie
ryzyka powodziowego,
• wdrożenie systemu zintegrowanego
zarządzania zlewniami oraz
odbudowę naturalnej retencji
wodnej.
• Wdrożenie programów małej
retencji wodnej na obszarach
szczególnie narażonych na powódź i
suszę.

Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

Konieczność osiągnięcia standardów
jakości ścieków odprowadzanych do
środowiska z oczyszczalni ścieków,

−
−
−
−
−

−

Działanie: Ochrona wód

9

-

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;
wsparcie wybranych projektów realizowanych przez
organizacje pozarządowe;
szkolenia dla samorządów oraz społeczności lokalnych
w zakresie informacji i komunikacji społecznej i
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o
działaniach
inwestycyjnych
(procedury
ocen
oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, planów i
programów);
współpraca samorządów wszystkich szczebli w
zakresie prezentacji o treściach ekologicznych w
ramach oferty programowej regionalnych i lokalnych
ośrodków telewizyjnych, radiowych i prasowych;

Zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
oraz
gleby
poprzez
kontrolę
zbiorników





■
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Zapewnienie 75% redukcji całkowitego
ładunku azotu i fosforu w ściekach
komunalnych,

bezodpływowych, zbiorników z gnojowicą oraz
likwidowanie
„nielegalnych”
kolektorów
odprowadzających ścieki z gospodarstw domowych

Wyposażenie aglomeracji w systemy
kanalizacji zbiorczej lub stosowanie
systemów indywidualnych,
Odpowiednie zagospodarowanie w
środowisku osadów powstających w
oczyszczalniach ścieków.
Strategia Gospodarki
Wodnej

Krajowa strategia
ochrony i
umiarkowanego
użytkowania
różnorodności
biologicznej wraz z
programem działań

Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb
wodnych ludności i gospodarki przy
poszanowaniu zasad zrównoważonego
użytkowania wód,
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu wód, a w szczególności
ekosystemów wodnych i od wody
zależnych,
Podniesienie skuteczności ochrony
przed powodzią i skutkami suszy.
Rozpoznawanie i monitorowanie stanu
różnorodności biologicznej oraz
istniejących i potencjalnych zagrożeń,

Działanie: Ochrona wód

Możliwość
zbiorowej
budowy
przydomowych
oczyszczalni w przypadkach braku warunków
technicznych przyłączenia do kanalizacji

-

Możliwość
zbiorowej
budowy
przydomowych
oczyszczalni w przypadkach braku warunków
technicznych przyłączenia do kanalizacji

■

Działanie : Ochrona Przyrody

Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i
potencjalnych zagrożeń różnorodności
biologicznej,
Zachowanie i/lub wzbogacanie
istniejących oraz odtwarzanie
zanikłych elementów różnorodności
biologicznej,

Polityka Leśna
Państwa

-

Powiększanie zasobów leśnych kraju, do
30% w 2020 roku 133% w połowie XXI Działanie : Ochrona Przyrody
wieku,
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-

Przebudowa
drzewostanów
i niezgodnych z siedliskiem

-

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

uszkodzonych

-

Pielęgnowanie istniejących form ochrony przyrody i
krajobrazu
i tworzenie nowych

-

Wspieranie rolnictwa przyjaznego środowisku

-

Przebudowa

drzewostanów

uszkodzonych

■
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Sukcesywnie w miarę przekazywania
do zalesienia gruntów nieprzydatnych
dla rolnictwa i osiągania przestrzennie
optymalnej struktury lasów w
krajobrazie przez ochronę i pełne
wykorzystanie produkcyjnych
możliwości siedlisk,

Krajowy plan
gospodarki
odpadami 2014

i niezgodnych z siedliskiem
-

Polepszenie stanu zasobów leśnych i
ich kompleksową ochronę,
Reorientację zarządzania lasami z
poprzedniej dominacji modelu
surowcowego na model
proekologicznej i zrównoważonej
ekonomicznie, wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.
Utrzymanie tendencji oddzielenia
Działanie: Gospodarka odpadami
wzrostu ilości wytwarzanych odpadów
od wzrostu gospodarczego kraju PKB,
Zwiększenie udziału odzysku, w
szczególności recyklingu w odniesieniu
do szkła, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru i tektury, w tym w
szczególności odzysku energii z
odpadów, zgodnego z wymaganiami
ochrony środowiska,
Zmniejszenie ilości
wszystkich odpadów kierowanych na
składowiska odpadów,
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego
składowania odpadów,

-

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

■
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, w tym
osiąganie wskazanych na dany rok.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła,
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
w wysokości co najmniej 70% wagowo

■

Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych
do składowania

utworzenie i uruchomienie bazy danych
o produktach, opakowaniach i
gospodarce odpadam
Strategia Rozwoju
Energetyk i
Odnawialnej

Zwiększenie udziału energi i ze źródeł
odnawialnych w bilansie paliwowoenergetycznym kraju do 7,5% w 2010
roku i do 14% w 2020 roku w
strukturze zużycia nośników
pierwotnych.

Działanie: Ochrona powietrza

Program
Operacyjny

Gospodarka wodno - ściekowa

Ochrona wód

Propagowanie odnawialnych źródeł energii

■
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Poprawa jakości wód poprzez kompleksowe rozwiązania
problemów gospodarki wodno-ściekowej.

■
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Infrastruktura i
Środowisko

Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi

Zarządzanie zasobami i
przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska

Gospodarka odpadami

Działanie:
Zapobieganie
poważynym
awariom i klęskom żywiołowym

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób aby
osiągnąć poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użytku odpadów odpadów budowlanych, szkła, metalu, tworzyw
sztucznych oraz papieru.
Ograniczenie odpadów biodegradowalnych kierowanych do
składowania.
- Regulacja rzeki Sawa
- Stabilizacja cieków wodnych w Handzlówce
- Regulacja Potoków Kosinka i Kraczkowski
- Wzmocnienie systemu kontroli przewożonych towarów i
materiałów niebezpiecznych

Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów
ochrony środowiska

Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie
rozwoju gospodarczego gminy, w tym właściwa
lokalizacja przestrzenna inwestycji

−

−
−

Ochrona przyrody i kształtowanie
postaw ekologicznych

Ochrona przyrody

Transport przyjazny środowisku

Działanie: Ochrona powietrza

Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku

Działanie: Ochrona powietrza

*Objaśnienia:
■ dokładna spójność celów dokumentów,

wysoka spójność celów dokumentów,
□ ograniczona (pośrednia) spójność celów dokumentów,
# możliwy konflikt celów dokumentów
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■

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
j.w.

-

Poprawa
płynności
ruchu
nawierzchni dróg w Gminie
j.w.

■



■
poprzez

wzmocnienie



■
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Tabela nr 2. Weryfikacja zgodności priorytetów projektu GPOŚ z celami lub priorytetami ważniejszych dokumentów
Działania projektu GPOŚ

Cele strategiczne projektu GPOŚ

Zapobieganie poważnym awariom i klęskom
żywiołowym

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Ochrona przed hałasem

+

±

±

±

+

+

+

O

+

O

Wspieranie inwestycji
komunikacyjnych:
drogowych, kolejowych i
lotniczych.

O

-+

-

-

O

O

O

-+

±

-

O

Wspieranie inwestycji z
zakresu gospodarki wodno –
ściekowej.

+

O

O

O

+

O

O

O

O

O

O

O

+

±

O

±

O

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ochrona przyrody

+

Ochrona powietrza

Gospodarka odpadami

Skuteczne wdrażanie mechanizmów
prawnych i finansowych oraz
ekonomicznych zapewniających efektywną
i terminową realizację założonych celów
ekologicznych

Zachowanie równowagi ekologicznej w
procesie rozwoju gospodarczego gminy, w
tym właściwa lokalizacja przestrzenna
inwestycji

Ochrona wód

Gospoda
rka
regionu
Infrastruktura techniczna

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 20072020

+ znaczące wzmocnienie celów GPOŚ
-+ s łabsze wzmocnienie celów GPOS
O brak istotnych powiązań
± możliwe wzmocnienie lub osłabienie celów GPOŚ
− osłabienie celów GPOS

Stałe podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców oraz poprawa
dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie

Objaśnienia:

Zwiększenie roli wiedzy i ekoinnowacjnośći
w procesie rozwoju gospodarczego i
społecznego dminy

Ocena spójności celów

Wszystkie priorytety w
obszarze Gospodarka regionu

Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego regionu.
Poprawa sprawności
funkcjonowania regionalnego
systemu usług
telekomunikacyjnych.
Rozwój pozarolniczych form
działalności gospodarczej w
warunkach zrównoważonego
rozwoju
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Obszary
wiejskie
rolnictwo
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Odnowa wsi oraz modernizacja
przestrzeni wiejskiej

+

O

+

O

O

O

O

O

O

O

O

Wzrost konkurencyjności
gospodarstw rolnych.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Rozwój rynku rolnego

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ochrona wód i racjonalna gospodarka
zasobami wodnymi

+

O

O

O

O

+

+

+

+

+

+

O

O

O

O

+

+

+

+

+

+

O

O

O

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

O

O

O

O

+

+

+

+

+

+

+

O

O

O

O

O

+

+

O

O

+

O

O

+

O

O

O

O

O

O

O

+

+

O

O

+

O

O

O

+

O

+

Ograniczanie ilości
wytwarzanych odpadów i
wdrażanie nowoczesnych
systemów gosp. odpadami.

Ochrona środowiska
Kapitał
społeczny
Współpraca
m iędzy na rodowa

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2020

Zapewnienie jak najlepszej jakości
powietrza i gleb oraz ograniczenie
negatywnego oddziaływania na
środowisko hałasu i promieniowania
elektromagn.

Zachowanie oraz ochrona
różnorodności biologicznej
krajobraz..
Podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
Wszystkie priorytety obszarze Kapitał
społeczny

Tworzenie warunków do
podejmowania wspólnych
przedsięwzięć gospodarczych i
pozyskiwania inwestycji.
Współpraca na rzecz rozwoju
turystyki, ochrony
i wykorzystania dziedzictwa
kulturowego.
Zachowanie obszarów cennych
krajobrazowo oraz ochrona
środowiska przyrodniczego.
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+

Osie priorytetowe
Ustalenia PPOŚ
Priorytety WPOŚ
WP
Priorytety
WPGO WP

PGO WP

POŚ WP

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego WP

RPO Woj. Podkarpackiego na lata
2007-2013
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Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka

+

+

±

O

+

±

+

±

+

+

+

Infrastruktura techniczna i Pomoc
techniczna

+

+

-

±

-

-

-

-

-

+

-

Ochrona środowiska
i zapobieganie zagrożeniom

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Społeczeństwo informacyjne
Infrastruktura społeczna Spójność
wewnątrzregionalna

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ustalenia w zakresie ochrony i
racjonalnego wykorzystania zasobów
środowiska i dziedzictwa kulturowego

+

O

O

+

+

O

+

O

O

O

O

O

O

O

±

O

O

O

O

O

O

O

+

+

+

±

+

+

+

O

O

O

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ustalenia w zakresie
infrastruktury społeczno gospodarczej
Ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej

WPOŚ WP

WPGO WP
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2. Informacje zawarte w Programie ochrony środowiska dla Gminy Łańcut na lata
2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019
2.1. Informacje o projekcie GPOŚ
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, Wójt Gminy Łańcut, zgodnie z art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 2012-2015 z uwzględnieniem
lat 2016-2019”. Nadrzędnym celem GPOŚ jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na
obszarze gminy. Na podstawie oceny aktualnego stanu środowiska, biorąc pod uwagę:
⇒ Obowiązujące przepisy odnoszące się do ochrony środowiska,
⇒ Cele polityki ekologicznej państwa,
⇒ Strategii rozwoju gminy,
⇒ Inne dokumenty odnoszące się do tematyki rozwoju powiatu i ochrony środowiska
naturalnego,
⇒ Dokumenty rządowe o charakterze strategicznym i operacyjnym m.in. „Strategię
Rozwoju Kraju na lata 2007-2015”, Programy Operacyjne realizujące NSRO, w tym
także „PO Infrastruktura i Środowisko” 
⇒ Dokumenty wojewódzkie i powiatowe takie jak między innymi „Wojewódzki Program
Ochrony Środowiska” i Powiatowy Program Ochrony Środowiska”
⇒ Specyfikę obszaru gminy (zasoby środowiska, położenie, możliwości rozwoju
gospodarczego, społecznego oraz możliwości finansowania przedsięwzięć ze źródeł
budżetowych i pozabudżetowych),
⇒ Przyjęte limity związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i
poprawą jakości środowiska,
W GPOŚ określone zostały cele i działania o charakterze systemowym oraz strategia
działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska. Określono także priorytety ekologiczne.
Ponadto zdefiniowano, wskaźniki realizacji celów ekologicznych.
W Tabeli nr 3 przedstawiono priorytety i cele ekologiczne w zakresie ochrony i poprawy
stanu środowiska projektu Planu Gminnego.
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Tabela nr 3. Cele strategiczne i działania ekologiczne w zakresie ochrony i poprawy stanu
środowiska projektu GPOŚ
Lp.
1.

CELE STRATEGICZNE
Zwiększenie roli wiedzy i ekoinnowacyjności w procesie rozwoju gospodarczego i
- prowadzenie polityki zmierzającej do racjonalnego korzystania ze środowiska i jego
zasobów
Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa dostępu do
informacji o środowisku i jego ochronie.

2.

−
−
−
−
−

3.

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, dostęp do wiarygodnych informacji o stanie środowiska

Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego gminy, w tym
właściwa lokalizacja przestrzenna inwestycji,
−

−

1.
-

-

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;
DZIAŁANIA EKOLOGICZNE
Ochrona wód
Zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych oraz gleby poprzez kontrolę
zbiorników bezodpływowych, zbiorników z gnojowicą oraz likwidowanie „nielegalnych”
kolektorów odprowadzających ścieki z gospodarstw domowych
Nadzór nad funkcjonowaniem kanalizacji w gminie
Zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego na potrzeby turystyczno-rekreacyjne
Możliwość zbiorowej budowy przydomowych oczyszczalni w przypadkach braku
warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji
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2.
−

Gospodarka odpadami
Ustanawianie selektywnego zbierania i odbierania 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

−

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
− Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych, szkła, tworzyw
sztucznych, metalu oraz papieru oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3.
−
−
−
−
−
4.
−
−

5.
-

-

Ochrona powietrza
Poprawa płynności ruchu poprzez wzmocnienie nawierzchni dróg w Gminie
Propagowanie odnawialnych źródeł energii
Stopniowe ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza ze
źródeł lokalnych
Ograniczanie emisji ze spalania odpadowo w lokalnych źródłach ciepla poprzez
kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Propagowanie turystyki rowerowej i budowa ścieżek rowerowych
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych
Analiza wyników oraz informowanie mieszkańców jakie obszary podlegają
ponadnormatywnemu promieniowaniu elektromagnetycznemu (wykonanie pomiarów przez
służby ochrony środowiska
Ochrona przyrody
Przebudowa drzewostanów uszkodzonych i niezgodnych z siedliskiem
Wdrażanie zaleceń dotyczących obszarów ochrony przyrody, a zawartych w planach
ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu i obszarów NATURA 2000;
Pielęgnowanie istniejących form ochrony przyrody i krajobrazu i tworzenie nowych;
Wspieranie rolnictwa przyjaznego środowisku
Zapobieganie poważnym awariom i klęskom żywiołowym

6.
−
−
−
−

Zabezpieczenie rzeki Sawa
Stabilizacja cieków wodnych w Handzlówce
Zabezpieczenie Potoków Kosinka i Kraczkowski
Wzmocnienie systemu kontroli przewożonych towarów i materiałów niebezpiecznych
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Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest dokumentem
wyznaczającym politykę Rządu RP w zakresie ustaleń dokonanych w trakcie zamknięcia
negocjacji o członkowstwo Polski do Unii Europejskiej w części dotyczącej realizacji dyrektywy
Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Program ten określa
priorytetowe cele dotyczące gospodarki ściekowej w ramach ochrony środowiska wodnego
przed niekorzystnymi skutkami powodowanymi zrzutami niedostatecznie oczyszczonych
ścieków.
Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono:
⇒
aglomeracje dla RLM >100 000, w tym gminy wiodące Rzeszów, Krosno, Dębica, Jasło,
⇒
aglomeracje o RLM >15 000 <100 000 (zgodnie z rozporządzeniem Wojewody
ustanawiającym aglomeracje o liczbie RLM 1 043 826), w tym gminy wiodące: Mielec,
Przemyśl, Stalowa Wola, Nowa Sarzyna, Sanok, Łańcut, Tarnobrzeg, Leżajsk x2,
Jarosław, Przeworsk, Sędziszów Małopolski, Nisko, Jedlicze, Nowa Dęba, Rymanów,
Sokólów Małopolski, Ropczyc,
⇒
aglomeracje o RLM >2 000 <15 000 .
2.2.

Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych
dla przyjętych dokumentów powiązanych z projektem GPOŚ

Na szczeblu gminnym sporządzano prognozę oddziaływania na środowisko do
Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 oraz projektu Programu usuwania azbestu.
Na szczeblu powiatowym wykonano prognozę do Programu Ochrony Środowiska
Na szczeblu wojewódzkim sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko dla
takich dokumentów powiązanych z projektem opracowywanego dokumentu jak:
 Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego,
Projekt Programu ochrony środowiska wraz Planem Gospodarki Odpadami dla
województwa Podkarpackiego,
 Projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020,
 Projekt Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata
2007-2013.
Na szczeblu krajowym opracowano prognozy oddziaływania na środowiska dla
następujących dokumentów:
 Strategia Rozwoju Kraju 2030,
 Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko,
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014.
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3. Analiza i ocena stanu środowiska Gminy Łańcut oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji kierunków określonych w projekcie GPOŚ
Analiza i ocena stanu środowiska.
Gmina Łańcut jest jedną z 6 gmin wiejskich znajdujących się na terenie powiatu
łańcuckiego (Rysunek nr 1.)

Rysunek Nr 1 . Lokalizacja Gminy Łańcut na terenie powiatu łańcuckiego

Znajduje się w centralnej części województwa podkarpackiego. Sąsiaduje
z Miastem Łańcut oraz trzema gminami powiatu łańcuckiego Gminą Białobrzegi, Markowa
i Czarna, z gminą Przeworsk z powiatu przeworskiego oraz z Gminami Krasne i Chmielnik
znajdującymi się na obszarze powiatu rzeszowskiego.
Gmina Łańcut położona jest w obrębie dwu krain geograficznych- Kotliny Sandomierskiej oraz
Pogórza Karpackiego. Usytuowanie jej jest stosunkowo korzystne, gdyż leży przy drodze
krajowej E-4, drogach wojewódzkich 877 i 881, w niewielkiej odległości od miasta
wojewódzkiego jakim jest Rzeszów.
Gmina obejmuje swoim zasięgiem obszary 9 sołectw :
Albigową, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina, Wysoka.
Powierzchnia Gminy wynosi prawie 107 km2
W 2011r. obszar ten zamieszkiwało 21131 mieszkańców co stanowiło 26,3% mieszkańców
powiatu łańcuckiego.
Na km powierzchni przypada tutaj 199 osób i jest to najwięcej w porównaniu z innymi gminami wiejskimi
2

powiatu. Średnia gęstość zaludnienia jest tutaj większa niż średnia w powiecie oraz województwie
(rysunek nr 2 ).
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Rysunek Nr 2. Porównanie średnich gęstości zaludnienia na km2 w Gminie Łańcut, Powiecie
Łańcuckim oraz Województwie Podkarpackim
Rolnictwo
W strukturze użytków rolnych w Gminie Łańcut dominują grunty orne, zajmujące
powierzchnię 6253 ha, łąki zajmują 1630 ha, - sady –758 ha, natomiast pastwiska - 202 ha
(tabela nr 3). Lasy zajmują 260 ha, a pozostałe grunty 730 ha.
Pod względem struktury gruntów w gminie Łańcut przeważają użytki rolne stanowiące ponad 9%
ogólnej jej powierzchni. Wśród użytków rolnych natomiast dominują grunty orne (69%), w
dalszej kolejności łąki (10%), pastwiska (7,5 %),sady (6,6 %) oraz grunty rolne zabudowane
(6,6 %).

Walory krajobrazowe i bogactwa naturalne
Obszar gminy pod w względem fizjogeograficznym przynależy do Kotliny Sandomierskiej
(Pradolina Karpacka i Podgórze Rzeszowskie). Jedynie południowa jej część znajduje się na
obrzeżach Pogórza Dynowskiego. W obszarze gminy można wyróżnić części o różnym stopniu
atrakcyjności walorów krajobrazowych. Północny fragment gminy leżący w obrębie Pradoliny
Karpackiej (północne fragmenty wsi Głuchów, Kosina i Rogóżno) charakteryzuje się najmniej
urozmaiconym krajobrazem. Są to najniżej położone, równinne i płaskie tereny, pokryte mozaiką
pól uprawnych. Krajobraz urozmaicają niewielkie laski oraz śródpolne i śródłąkowe
zadrzewienia.
Środkowa część gminy leżąca w obrębie Podgórza Rzeszowskiego charakteryzuje się znacznie
bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu. Faliste wzniesienia rozcinają dolinki niewielkich potoków.
Pasma wzniesień zajęte są najczęściej przez tereny wykorzystywane rolniczo tworząc
szachownicę pól uprawnych, pastwisk i łąk.
Najbardziej atrakcyjna część gminy położona w obrębie Pogórza Dynowskiego
(Handzlówka, Cierpisz oraz południowe części Albigowej i Kraczkowej) wyróżnia się wysokimi
walorami krajobrazowymi. Dominują tu pasy wzniesień porozcinane szeregiem dolinek, jarów
i wąwozów. Z ich szczytów rozciągają się wspaniałe widoki na okoliczne tereny. Przy
sprzyjających warunkach pogodowych można podziwiać rozległą panoramę doliny Wisłoka
z mozaiką terenów rolnych, Płaskowyż Kolbuszowski i miasto Rzeszów. Szczególny urok
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posiada miejscowość Handzlówka gdzie urozmaicona rzeźba terenu jest w harmonijny sposób
powiązana z szatą roślinną.

Fotografia 1. Widok na panoramę wsi Kraczkowa
Część Handzlówki przynależy do Hyżnieńsko–Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Obszar ten zajmuje powierzchnię 24.449 ha,

Fotografia 2. Widok na panoramę wsi Handzlówka

22

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut
Flora i fauna
Najbardziej rozpowszechnionymi skupiskami roślinnymi gminy są zbiorowiska łąkowe,
pastwiskowe i murawowe. Obszar gminy jest prawie bezleśny, tylko ok. 5% ogólnej jego
powierzchni zajmują lasy. Praktycznie wszystkie kompleksy leśne znajdują się w południowej
części gminy. Dominują tu zbiorowiska grądowe oraz buczyna karpacka. Na pozostałym
obszarze występują jedynie fragmenty łęgów w dolinach rzecznych.
Spośród gatunków roślin chronionych na terenie gminy znajdują się:
- objęte ścisłą ochroną bluszcz pospolity i storczyk plamisty,
- objęte częściową ochroną kalina koralowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, marzanka
wodna i pierwiosnka wyniosła,
- rośliny rzadkie takie jak biedrzeniec mniejszy, chaber driakiewnik, driakiew gołębia
i ostrożeń siwy.
Zróżnicowany teren gminy stwarza dość urozmaicone warunki bytowania dla zwierząt.
Dominujące tutaj tereny otwarte spowodowały, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią
ptaki, wśród których warto wymienić bociana białego, puszczyka, sójkę, jastrzębia, myszołowa,
pustułkę, wilgę. Największymi ssakami spotykanymi na terenie gminy są jeleń, sarna i dzik.
Spośród drapieżników występują m.in. borsuk, lis, kuna leśna, tchórz, łasica natomiast spośród
gryzoni warto wymienić piżmaka i chomika. Najczęściej spotykanymi gadami są jaszczurki
zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, natomiast spośród płazów licznie
występują ropucha szara, kumak nizinny czy rzekotka drzewna.
Geologia i klimat
Budowa

geologiczna

obszaru

gminy

jest

dość

urozmaicona.

Rzeźba

terenu

ukształtowała się w okresie trzeciorzędu. Między pasmami wyżyn znajdują się długie doliny.
Powiat łańcucki wraz z gminą Łańcut położony jest w obrębie dwóch dużych krain
geograficznych – Kotliny Sandomierskiej oraz Pogórza Karpackiego.
Kotlina Sandomierska – wytworzyła się w okresie trzeciorzędu i tworzą ją głównie iły i piaski.
Pogórze Karpackie - zbudowane jest z układów fliszowych, złożonych ze skał osadowych.
W budowie geologicznej pogórza występują naprzemianlegle warstwy piasków i łupków ilastch.
Część nizinna charakteryzuje się słabo urzeźbioną powierzchnią, miejscami tylko
pofalowaną o średnich wysokościach 150 – 250 m n.p.m. Panuje tu klimat umiarkowanie
wilgotny, cieplejszy, o średniej rocznej opadów atmosferycznych 600 – 700 mm. Część górzysta
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu tworzoną przez pasma wzgórz przebiegających z
północnego zachodu na południowy wschód. Średnia wysokość terenu wynosi 350 – 420 m
n.p.m. Najwyższe wzniesienie to wzgórze Patria pomiędzy Handzlówką a Husowem o wys.
418m. Klimat w rejonie Pogórza posiada charakter przejściowy, między nizinnym a górskim.
Występują tu niższej temperaturze powietrza o 6 - 7°C, większa wilgotność oraz większa
średnia roczna opadów atmosferycznych wynosząca 700 – 850 mm.

23

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut
Działalność gospodarcza
Zgodnie z danymi znajdującymi się w systemie REGON w gminie Łańcut na koniec 2011
roku zarejestrowanych było 1250 podmiotów gospodarki narodowej wśród których znajduje się
162 podmioty w sektorze przemysłowym i 194 sektorze budowlanym.
Turystyka
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Rzeszowa i Łańcuta południowe, najatrakcyjniejsze tereny
gminy (miejscowości Cierpisz, Handzlówka a także Albigowa i Kraczkowa) są miejscem
sobotnio-niedzielnego wypoczynku mieszkańców tych miast.
Posiadane

walory

turystyczne

w

połączeniu

z

położeniem

decydują

o

możliwości

wykorzystywania tych terenów na wędrówki piesze, rowerowe lub konne. W okresie zimowym
dodatkową atrakcję stanowi narciarska trasa zjazdowa z wyciągiem orczykowym w
miejscowości Handzlówka.
Na

terenie

gminy

wyznaczone

zostały

następujące

szlaki

turystyczne,

ścieżki

i trasy rowerowe:
-

szlak turystyczny im. płk. Leopolda Lisa – Kuli (długość szlaku to 39 km, prowadzi
on z Kosiny – miejsca urodzenia płk. Lisa-Kuli do Rzeszowa),

−

ścieżka ekologiczno – dydaktyczna „Koralowa” w Cierpiszu (trasa ścieżki została
podzielona na 10 odcinków, wzdłuż trasy umieszczono tablice prezentujące
okazy znajdujące się w lesie, szacunkowy czas przejścia 2-4 godziny),

−

trasa rowerowa: Handzlówka - Cierpisz - Kraczkowa - Albigowa – Handzlówka
(długość trasy to ok. 30 km przebiega przez Handzlówkę, Albigowę-Honie,
Cierpisz, Kraczkowę i Albigowę, początek i zakończenie trasy znajduje się
w centrum Handzlówki),

−

trasa rowerowa „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży” (trasa liczy
15,5 km), podzielona została na 4 niezależne odcinki, na trasie znajduje się na m.
in.: 20 zabytkowych kapliczek, 4 krzyże, ruiny starego folwarku, zabytkowe 300
letnie dęby oraz 2 punkty widokowe. W okresie zimowym trasa jest
przystosowana do uprawiania narciarstwa biegowego),

−

droga krzyżowa na Zimną Górę w Kraczkowej (to niepowtarzalne dzieło życia
Stanisława

Pusza

-

mieszkańca

Kraczkowej,

jej

długość

liczy

500 m, stacje wykonano z metalowych rur zwieńczonych krzyżem, na których
umieszczono płaskorzeźby przedstawiające poszczególne sceny Drogi Krzyżowej
Chrystusa).
Wśród obiektów architektury znajdujących się na terenie Gminy Łańcut na szczególną uwagę
zasługują dwa drewniane kościoły, należące do Szlaku Architektury Drewnianej Województwa
Podkarpackiego. Są to:
−

kościół filialny p.w. św. Sebastiana w Kosinie z 1737 r., wzniesiony jako trzecia z kolei
świątynia, pierwsza, XV-wieczna spłonęła wraz z częścią mieszkańców Kosiny podczas
tatarskiego najazdu w 1624 roku, drugą odbudowano i obwarowano w początku XVII
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wieku. Kościół jest budowlą niewielką, za to harmonijną i foremną, o konstrukcji zrębowej,
−

w całości pokryty gontem. Jednoprzestrzenny, z prezbiterium i nawą tej samej szerokości;
kościół
parafialny
p.w.
św.
Jana
Chrzciciela
w
Soninie
wzniesiony
w II połowie XVII wieku. (wg tradycji jeszcze w XVI w.) usytuowany w środku wsi na
pagórku
i otoczony z trzech stron rzeką Sawą. Wokół kościoła pozostałości obwarowań ziemnych
(tzw. twierdzy chłopskiej). Orientowany, drewniany, na ceglanym podmurowaniu,
konstrukcji zrębowej, oszalowany poziomo deskami,

Infrastruktura komunalna i techniczna
Położenie komunikacyjne gminy Łańcut stanowi jeden z elementów jej potencjału.
Przez teren gminy przebiegają drogi: krajowa Nr 4 (E-4) oraz dwie drogi wojewódzkie Nr 877
Naklik – Leżajsk - Szklary i Nr 881 Sokołów - Łańcut – Żurawica mające zasadnicze znaczenie z
punktu widzenia dostępności komunikacyjnej gminy.
Gmina

posiada

dobrze

rozwiniętą

sieć

drogową.

Łączna

długość

sieci

drogowej

w gminie (z uwzględnieniem dróg wojewódzkich i krajowej) wynosi 168,9 km.
Analizując

drogi

gminne

pod

względem

nawierzchni

zauważamy,

iż

spośród

25 dróg 16 posiada na całej długości nawierzchnię bitumiczną. Natomiast na pozostałych
nawierzchnia taka występuje odcinkowo. Biorąc pod uwagę długość dróg gminnych to 29,4 km
posiada nawierzchnię bitumiczną, 0,2 km – nawierzchnię betonową a 15,4 km nawierzchnię
tłuczniową.

Fotografia 3. Droga E- 40 w miejscowości Kraczkowa
Gmina jest korzystnie usytuowana. Leży przy trasie krajowej E-4 i drogach wojewódzkich
877 i 881. Łączna długość dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy
przedstawia się następująco :
droga krajowa 14,3 km
drogi wojewódzkie 12,2 km
drogi powiatowe 45,6 km
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drogi gminne 46,6 km.
Udział poszczególnych rodzajów dróg przedstawia rysunek nr 3.

12%
10%

40%

drogi krajowe
drogi wojewódzkie
drogi powiatowe
drogi gminne

38%

Rysunek nr 3. Udział % poszczególnych rodzajów dróg
Wodociągi i kanalizacja
Istniejące na terenie gminy Łańcut sieci: wodociągowa i kanalizacyjna są bardzo dobrze
rozbudowane. Spośród 9 miejscowości gminy tylko w jednej (Handzlówka) sieci te nie są
jeszcze wystarczające. Dodatkowo w niewielkiej części Albigowej – przysiółek Albigowa – Honie
brak jest kanalizacji. Biorąc pod uwagę liczbę ludności gminy - z wody dostarczanej
z wodociągów wiejskich w roku 2011 korzystało prawie 92% mieszkańców, natomiast ścieki do
kanalizacji sanitarnej odprowadza 96,5%. Pozostałe gospodarstwa korzystają ze zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Porównując gospodarkę wodnościekową gminy Łańcut na tle powiatu łańcuckiego podkreślić, iż w Powiecie zarówno sieć
wodociągowa jak i kanalizacyjna są dobrze rozwinięte.
Po zakończeniu rozbudowy kanalizacji w gminie, osoby posiadające zbiorniki bezodpływowe
zostały zobowiązane do przedstawiania dokumentów potwierdzających ich opróżnianie.
W celu zarządzania i prawidłowej eksploatacji istniejących na terenie gminy Łańcut sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków (do Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie zs. w Woli Dalszej)
utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie.
Do zadań Zakładu należy m.in. eksploatacja wodociągów, dostawa wody do poszczególnych
odbiorców, przyjmowanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, okresowe przeglądy urządzeń i
sieci, kontrola jakości wody i likwidacja odchyleń od normy, bieżąca konserwacja, naprawa
urządzeń, usuwanie awarii, wykonywanie remontów, modernizacja sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, prowadzenie mapy dyżurnej i nanoszenie na niej nowych przyłączy
uzgodnionych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.
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Sieć wodociągowa
W skład systemu wodociągowego wchodzi 192,6 km sieci rozdzielczej oraz 135,6 km przyłączy.
Woda pobierana jest z 5 ujęć podziemnych (w miejscowościach Albigowa, Handzlówka,
Głuchów, Kosina oraz Kraczkowa) i dostarczana do 5124 nieruchomości.
Woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowej zużywana jest głównie dla potrzeb
indywidualnych

gospodarstw

domowych.

Jedynie

8,6%

ogółu

dostarczanej

wody

wykorzystywane jest dla celów produkcyjnych, przy czym najwięcej wody produkcyjnej
wykorzystywane jest w miejscowości Głuchów (31% ogółu wody doprowadzanej do tego
sołectwa). W dalszej kolejności są Albigowa (11%) i Kraczkowa (8%). Natomiast w pozostałych
miejscowościach zużycie wody dla celów produkcyjnych jest znikome.
Podstawowe dane o ujęciach wody w Gminie Łańcut przedstawiają się następująco:
Ujęcie w Albigowej
Posiada 4 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 30 m3/h, wydajność całego
ujęcia wynosi 700 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców jednej miejscowości – Albigowa i
Handzlówka.
Ujęcie w Handzlówce
Posiada 3 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 12 m3/h, wydajność całego
ujęcia wynosi 240 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców jednej miejscowości – Handzlówka.
Ujęcie w Głuchowie
Posiada 4 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 100 m3/h, wydajność całego
ujęcia wynosi 2 200 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców trzech miejscowości – Głuchów,
Sonina i Wysoka.
Ujęcie w Kosinie
Posiada 3 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 72 m3/h, wydajność całego
ujęcia wynosi 800 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców dwóch miejscowości – Kosina i
Rogóżno.
Ujęcie w Kraczkowej
Posiada 2 studnie głębinowe o średniej wydajności jednej studni 40 m3/h, wydajność całego
ujęcia wynosi 900 m3/d. Ujęcie obsługuje mieszkańców dwóch miejscowości – Kraczkowa i
Cierpisz z możliwością obsługi Wysokiej
Sieć kanalizacyjna
W

skład

istniejącego

w

gminie

Łańcut

systemu

kanalizacyjnego

wchodzi

356,4 km czynnej sieci kanalizacyjnej oraz 80,6 km przyłączy. Ścieki bytowe odprowadzane są z
5.100 budynków we wszystkich sołectwach gminy. Przy czym, w przypadku jednego sołectwa
(Handzlówka – miejscowość położona w terenie osuwiskowym) sieć kanalizacyjna jest mniej
rozbudowana.
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Warto podkreślić, że istniejący system kanalizacji sanitarnej zapewnia odprowadzenie ścieków
bytowych od wszystkich gospodarstw w gminie podłączonych do sieci wodociągowej. Tylko w
przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona możliwe jest
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych. Podejmowane przez Urząd Gminy Łańcut działania skutkują
systematycznym zwiększaniem się liczby budynków przyłączanych do sieci kanalizacyjnej.
Gazownictwo
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie jest zarządcą bogatych ilościowo i
jakościowo zasobów gazu ziemnego na terenie gminy Łańcut. Środkową część gminy zajmuje
obszar górniczy, na którym P.G.N. i G. – Sanocki Zakład Kopalni Nafty i Gazu prowadzi
eksploatację

gazu

ziemnego,

obejmującą

sieć

odwiertów

gazowych

i

gazociągów

odprowadzających gaz do kopalnianych przepompowni i pomiarowni.
Na wschodnim obrzeżu gminy istnieje Zakład gazowniczy z podziemnym zbiornikiem gazu
ziemnego, należącym do ww. podmiotu zarządzającego. Zbiornik ten wyznacza strefę
ograniczonego użytkowania terenu.
PGNiG

–

Regionalny

Oddział

Przesyłu

Gazu

w

Tarnowie

eksploatuje

5 gazociągów wysokoprężnych przesyłowych, z tego 3 należą do sieci ogólnopolskiej.
Sieć rozdzielcza należąca do Rozdzielni Gazu w Łańcucie obejmuje całość terenów
osiedleńczych wszystkich miejscowości w gminie. Większość sieci jest w systemie
średnioprężnym zasilanym ze stacji redukcyjno – pomiarowych I-go stopnia. Jeden gazociąg
wzdłuż północnej strony drogi położonej we wsi Kraczkowa jest niskoprężny i zasilany jest z
lokalnej stacji II – go stopnia.
Energetyka
Na terenie gminy istnieją linie wysokiego napięcia WN-110 kV, zasilające energetyczną stację w
Głuchowie oraz stacje odbiorców przemysłowych, np. Koelner Fabryka Śrub i Zakład
Gazowniczy „Husów”. Sieć średniego napięcia SN obejmuje linie 15 kV i jedną linię 30 kV.
Obsługuje ona w sposób wystarczający cały obszar gminy poprzez sieć stacji trafo.
Telekomunikacja
Zagospodarowanie

przestrzenne

w

zakresie

telekomunikacji

obejmuje

obiekty

i urządzenia przesyłu zarówno przewodowego jak i bezprzewodowego. Telefonizacja w zakresie
przewodów głównych korzysta z sieci podziemnej zarówno miedzianej jak i światłowodowej,
natomiast telefonizacja bezprzewodowa, telewizyjna i radiofonia korzystają z nadajników lub
przekaźników będących punktowymi obiektami budowlanymi.
Stan jakości środowiska w gminie

Powietrze i hałas
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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:
−

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 łańcuckim poziom zanieczyszczeń gazowych wyniósł
około 70 Mg/rok, zauważono znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2009 bo o około 80%. W
przypadku emisji pyłów zauważono identyczny wzrost poziomu zanieczyszczeń.
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Rysunek nr 4. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w
powiatach województwo podkarpackiego w latach 2009 – 2011 .

Rysunek nr 5. 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
łańcuckiego 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
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lokalnych kotłowni pracujących na rzecz szkół i budynków użyteczności publicznej, gospodarstw
domowych oraz ruchu samochodowego (szczególnie w otoczeniu trasy E-4; Kraków – Przemyśl,
z natężeniem ruchu ponad 1000 pojazdów/ h). Trasy komunikacyjne stanowią liniowe źródło
zanieczyszczeń (rys. nr 6)

Rysunek Nr 6. Lokalizacja liniowych źródeł emisji (kreska przerywana – linia kolejowa; linia
czerwona – trasa E-4)

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.
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). Powiązanie poziomów stężeń
zanieczyszczenia, uzyskanych w wyniku rocznej oceny jakości powietrza, z klasami stref i wymaganymi
działaniami.
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Dla zanieczyszczeń, dla których określony jest margines tolerancji obowiązuje trójstopniowa skala
klasyfikacji:

Klasa strefy
A

Poziom stężeń zanieczyszczenia
nie przekraczający poziomu
dopuszczalnego

B

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

C

powyżej poziomu dopuszczalnego
powiększonego o margines
tolerancji

* od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2.5
Źródło WIOŚ Rzeszów

Wymagane działania
- utrzymanie stężeń
zanieczyszczenia poniżej
poziomu dopuszczalnego
oraz próba utrzymania
najlepszej jakości powietrza
zgodnej ze zrównoważonym
rozwojem
- określenie obszarów
przekroczeń poziomu
dopuszczalnego;
- określenie przyczyn
przekroczenia poziomu
dopuszczalnego substancji
w powietrzu, podjęcie
działań w celu zmniejszenia
emisji substancji.
- 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.

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 Łańcut znalazła się w strefie C (przekroczenie standardów emisyjnych). Analizując wyniki
stężenia pyłu PM2.5 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 7.
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Rysunek Nr 7. Róża wiatrów
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 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
bardzo zróżnicowane.
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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 w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska jest energią, której presja może pogarszać
stan środowiska naturalnego, a w szczególności negatywnie wpływać na zdrowie i
samopoczucie ludzi, dlatego uważany jest za zanieczyszczenie środowiska. Według definicji
hałas to dźwięki, które niezależnie od źródła swojego pochodzenia i parametrów fizycznych,
powodują dyskomfort psychiczny lub odczuwane są jako uciążliwość, określić należy mianem
hałasu. Odbiór dźwięku zależy od cech osobniczych i stanu psychicznego osoby, która jest na
niego narażona.
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 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.
W roku 2011 na obszarze Gminy Łańcut WIOŚ Rzeszów nie przeprowadził pomiaru
natężenia hałasu komunikacyjnego. Przeprowadzono go natomiast w mieście Łańcucie. Przez
miasto przebiega droga krajowa (Nr 4), wojewódzkie (Nr 877 i Nr 881). Przebiega tu ruch
tranzytowy i międzynarodowy. Pomiar hałasu wyznaczono w 5 punktach pomiarowokontrolnych. Równoważny poziom hałasu w porze dnia i porze nocy określono w 4 punktach
natomiast długookresowy poziom dźwięku w jednym punkcie pomiarowo- kontrolnym. Wyniki
przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w poniższych tabelach:
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Tabela nr 6. Subiektywna skala uciążliwości hałasu PZH
Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LAeqD

LAeqD

Nazwa ulicy

Wielkość

Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LAeqN

LAeqN

przekroczenia

Wielkość
przekroczenia

[dB]
Mościckiego

55

66,9

11,9

50

61,6

11,6

Mickiewicza

60

64,3

4,3

50

57,1

7,1

3go Maja

55

66,2

11,2

50

60,4

10,4

Sikorskiego

55

62,4

7,4

50

57,7

7,7

Tabela nr 5. Subiektywna skala uciążliwości hałasu PZH
Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LDWN

LDWN

Nazwa ulicy

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny

Wynik

poziom

pomiaru

LN

LN

50

50

[dB]
Mościckiego

55

60,3

5,3

Gdzie :
−

LAeqD – równoważny poziom dźwięku dla pory dnia (600- 2200) [dB];

−

LAeqN – równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (2200-600) [dB];

−

LDWN – długookresowy poziom dźwięku, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w ciągu
roku z uwzględnieniem pory dnia (600- 1800), wieczoru (1800- 2200) oraz nocy (2200- 600)
[dB];

−

LN – długookresowy poziom dźwięku, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy (2200600) w ciągu roku [dB].

Z przeprowadzonych badań wynika, że w każdym z wytypowanych punktów pomiarowokontrolnych przekroczone zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren.
Tabela nr 6. 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
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W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny, uzyskane wyniki badań wykazują na średnią oraz dużą uciążliwość hałasu
komunikacyjnego panującego w rejonach analizowanych ciągów.
Hałas kolejowy oraz lotniczy ma minimalny wpływ na klimat akustyczny gminy Łańcut.
Linia

kolejowa

przebiega

przez

tereny

mało

zurbanizowane,

jeżeli

chodzi

o hałas lotniczy jest śladowy z uwagi na dość dużą odległość lotniska Jasionka (obok
Rzeszowa) od granic gminy.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian
dokonywana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wg kryteriów określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania
tych poziomów oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w
sprawie

zakresu

i

sposobu

prowadzenia

okresowych

badań

poziomów

pól

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Ocena ta prowadzona jest dla
dwóch rodzajów terenów:
 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

 miejsc dostępnych dla ludności.
Wyróżnia się naturalne oraz sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego.
Naturalne źródła promieniowania jonizującego to: kosmos (promieniowanie gamma), słońce
(fale świetlne, wiatr słoneczny), oraz złoża pierwiastków promieniotwórczych. Naturalnymi
źródłami pól elektromagnetycznych o charakterze niejonizującym są: kosmos, wyładowania
atmosferyczne oraz Ziemia (ruch obrotowy). Promieniowanie za źródeł naturalnych stanowi tak
zwanie tło elektromagnetyczne Ziemi, w którym najważniejszą rolę pełnią oddziaływania wiatru
słonecznego praz wyładowania atmosferyczne. Sztuczne źródła promieniowania jonizującego to
między innymi: generatory promieniowania rentgenowskiego, urządzenia medyczne, reaktory
atomowe a także próby nuklearne, urządzenia zasilane energią elektryczną. Głównymi źródłami
promieniowania niejonizującego są: instalacje elektroenergetyczne do wytwarzania i przesyłania
energii elektrycznej (elektrownie, elektrociepłownie, stacje i linie elektroenergetyczne), nadajniki
radiowo- telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej.
W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził
badania poziomów pól elektromagnetycznych w 135 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w
miejscach dostępnych dla ludności, na następujących obszarach województwa:
-

W centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys.
,
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-

W pozostałych miastach,

-

Na obszarach wiejskich.

W miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola, dla
częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHZ do 300 GHz wynosi 7 V/m.
Otrzymane wyniki przedstawiono na poniższym wykazie.
Wykres nr 8. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Ep [V/m] w trzech kategoriach obszarów w województwie podkarpackim w 2010 r.

7
7

6
5
4
3
2
0,313

1
0

0,259

0,2

miasta o licznie m. pozostałe miasta obszary wiejskie
>50 tys.

poziom
dopuszczalny

poziom pola
elektromagnetycznego

Z przeprowadzonych badań wynika, że poziomy promieniowania elektromagnetycznego w
środowisku na obszarze województwa są bardzo niskie. Średni poziom pola
elektromagnetycznego stanowi niewiele ponad 3% dopuszczalnej wartości. Gmina Łańcut jako
obszar wiejski wykazuje niski poziom promieniowania elektromagnetycznego.

Jakość wód
Wody powierzchniowe
Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest obecnie:

•
•
•
•

2660 jednolitych części wód rzek,
5 jednolitych części wód przejściowych,
6 jednolitych części wód przybrzeżnych,
481 jednolite części wód jezior.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych zostały ustalone przy zastosowaniu
systemu A wg RDW (Załącznik II).
Zidentyfikowane typy cieków na obszarze dorzecza Wisły reprezentowane są we wszystkich
regionach hydrograficznych oraz we wszystkich wyróżnionych typach krajobrazów wodnych.
Na obszarze dorzecza Wisły określono 23 typy rzek. Dla cieków sztucznych nie określono typu.
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Na obszarach nizinnych < 200 m n.p.m. reprezentowane są wszystkie typy wielkościowe rzek:
• typ 16 – Potok nizinny lessowo-gliniasty zarówno – małe cieki na lessach
(94 JCWP),
• typ 17 – Potok nizinny piaszczysty – cieki na utworach staroglacjalnych
(1099 JCWP)
• typ 18 – Potok nizinny żwirowy – cieki na utworach młodoglacjalnych (72 JCWP),
• typ 19 – Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta – rzeki średnie na utworach staro
• glacjalnych (151 JCWP),
• typ 20 - Rzeka nizinna żwirowa – rzeki na utworach młodoglacjalnych (38 JCWP).
Jako jeden typ, wydzielono typ 21 – Wielka rzeka nizinna ze względu na wielkość zlewni – rzeki
wielkie > 10 000 km2 (39 JCWP).
Dodatkowo wyróżnione zostały cztery typy cieków, których funkcjonowanie ekologiczne jest
niezależne od ekoregionów:
• typ 23 – małe cieki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
(193 JCWP),
• typ 24 – małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów
Według informacji WIOS Rzeszów występujące na terenie gminy cieki wodne zostały zaliczone
jako potok nizinny lessowo-gliniasty, potok nizinny piaszczysty i rzeka nizinna lessowa (tabela
nr ).
Wody płynące przez Gminę Łańcut należą do silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych, posiada zarówno potencjał ekologiczny jaki i stan ekologiczny na poziomie
umiarkowanym. Pod względem biologicznym jej stan jest dobry, jednak ogólna ocena jednolitej
części wód powierzchniowych jest zła.
Jako silnie zmienioną jednolitą część wód powierzchniowych - rozumie się jednolitą część wód
powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie
fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka; (Art.2 ust.9 RDW)
Podstawą prawną wszystkich pojęć i działań związanych z wydzielaniem SCW
i SZCW jest DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 23
października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Przepisy RDW zostały przetransponowane do
prawodawstwa polskiego poprzez ustawę Prawo Wodne
1. Jednolita część wód powierzchniowych może zostać wyznaczona jako sztuczna lub silnie
zmieniona, jeżeli:
1) zmiana jej cech hydromorfologicznych, konieczna dla osiągnięcia dobrego stanu
ekologicznego, miałaby znaczące negatywne oddziaływanie na:
a) środowisko,
b) żeglugę i infrastrukturę portową lub korzystanie z wód w celach rekreacyjnych,
c) prowadzenie działalności, dla której jest dokonywane piętrzenie wody,
w szczególności na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
wytwarzania energii elektrycznej lub nawadniania,
d) regulację stosunków wodnych, ochronę przed powodzią i melioracje odwadniające,
e) przedsięwzięcia inne niż wymienione w lit. b—d, stanowiące równorzędny interes
publiczny istotny dla zrównoważonego rozwoju;
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2) realizacja celów publicznych, którym służy sztuczna lub silnie zmieniona jednolita część
wód powierzchniowych, z przyczyn technicznych lub z uwagi na
nieproporcjonalnie wysokie, w stosunku do spodziewanych korzyści, koszty ich
realizacji, nie jest możliwa w inny sposób, mniej obciążający środowisko.
Wyznaczenie jednolitej części wód powierzchniowych jako sztucznej lub silnie zmienionej
wymaga szczegółowego uzasadnienia w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i podlega weryfikacji co 6 lat.
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.
Wg

oceny

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

(RZGW)

w

Krakowie,

w regionie Górnej Wisły nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód związkami azotu ze
źródeł rolniczych, w związku z czym nie wyznaczono obszarów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
Teren gminy w całości należy do zlewni rzeki Wisłok przepływającej w odległości ok. 2-3 km od
jej północnej granicy.
Sieć wewnętrzną wód gminy tworzą potoki: Sawa, Kosinka, Kraczkowski, Graniczny
i bezimienne potoki. Główne cieki gminy - Sawa i Kosinka są prawobrzeżnymi dopływami
Wisłoka płynącymi w kierunku z południa na północ.
Rzeka Sawa wypływa w Handzlówce, następnie przepływając przez Albigową, Wysoką, Soninę
i Głuchów zbiera po drodze wody bezimiennych dopływów. Powyżej miejscowości Wysoka
przyjmuje wody potoku Kraczkowskiego (płynącego przez Kraczkową) posiadającego
rozbudowaną sieć bezimiennych dopływów spływających z Pogórza. Na terenie gminy Markowa
bierze swój początek rzeka Kosinka (przepływająca przez Kosinę), odwadniająca wschodnią
część gminy i nie posiadająca gęstej sieci dopływów. Obok Sawy i Kosinki do Wisłoka wpływa
również potok Graniczny biorący swój początek w Soninie i przepływający następnie przez
Głuchów. Ogólna długość rzek na terenie gminy wynosi 39,8 km, w tym 12,5 km uregulowanych.
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie
im jednej z pięciu klas jakości: I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan
umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego
części wód silnie zmienionych lub sztucznych I klasa oznacza maksymalny potencjał, II klasa dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły
potencjał ekologiczny.
39

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut
Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują
występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających,
wymienionych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód
powierzchniowych (2008). Stan chemiczny klasyfikowany jest jako „dobry” lub „poniżej dobrego”.
Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych objętych monitoringiem
operacyjnym sporządzona jest na podstawie mniejszej niż w przypadku monitoringu
diagnostycznego liczby wskaźników. Przede wszystkim ukierunkowana jest na presję,
oddziałującą na daną część wód.
Jednolite części wód na terenie gminy nie były przez WIOŚ Rzeszów badane. Natomiast
potencjał ekologiczny JCW Wisłok od zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka został określony
jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny wskazano jako dobry.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach monitoringu
środowiska prowadzi badania jakości wód powierzchniowych..
Ponieważ potoki z terenu gminy znajdują się w zlewni rzeki Wisłok wpływają na jakość wody w
tej rzece (potoki na terenie gminy nie były poddane badaniom jakości wód). Stąd też
przedstawiona została jakość wody w tej rzece w punktach pomiarowych zlokalizowanych w
powiecie łańcuckim (tabela nr 5)
Tabela Nr 5 Wykaz punktów badawczych sieci monitoringu rzeki Wisłok na terenie Powiatu
Łańcuckiego

Rzeka

Nazwa
przekroju
pomiarowokontrolnego

Wisłok – Czarna
Wisłok PL01S1601_33
10

km
biegu Miejscowość
rzeki

36,8

Czarna

Gmina

Klasa
elementów
biologiczny
ch

Klasa elementów
fizyko-chemicznych

Czarna

III

II

Na obszarze Gminy Łańcut zostało zidentyfikowanych 10 jednolitych części
powierzchniowych. Niektóre z nich znajdują się na terenie gminy w znikomej części.
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Zgodnie z danymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Łańcut
przedstawia tabela nr 6:
Tabela Nr 6. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Łańcut
Kod JCW

Nazwa JCW

Typ

status

Ocena stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

Cele środowiskowe

PLRW200006226594

Malawka
(Młynówka)

Potok wyżynny substratowy
z węglanem
drobnoziarnistym na lessach
i lessopochodnych

Naturalna
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

PLRW200017226749

Stary Wisłok

Potok nizinny piaszczysty

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226756

Mikośka

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226769

Sawa

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226789

Kosinka

Potok nizinny lessowogliniasty

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226869

Markówka

Potok nizinny lessowogliniasty

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226898

Strzyganka

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200001922699

Wisłok od
Starego Wisłoka
do ujścia

Rzeka nizinna piaszczystogliniasta

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW2000122265689

Strug do
Chmielnickiej
rzeki

Potok fliszowy

Silnie
zmieniona
część wód

dobry

niezagrożona

PLRW2000162268929

Nowosiółka

Potok nizinny lessowogliniasty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona
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Uwagi

Dla żadnej
JCW nie
przewiduje się
odstępstwa od
celów
środowiskowych(d
erogacji)

Największym zagrożeniem dla niespełnienia celów określonych dla jcw na terenie Gminy
Łańcut mogą być odprowadzane w sposób nielegalny nieoczyszczone ścieki komunalne,
zanieczyszczenia rolnicze czy też dzikie wysypiska odpadów.
Wody podziemne
Jednolita część wód podziemnych – oznacza określoną objętość wód podziemnych
występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
Obowiązująca wersja jednolitych części wód podziemnych w Polsce zawiera 161 wydzieleń,
tj. jednostek, dla których określany jest stan ilościowy i chemiczny oraz prowadzone są
analizy presji antropogenicznych.
W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest siedem
jednolitych części wód podziemnych (w całości lub części) o numerach: 109, 126, 127, 139,
157, 158, 160, które znajdują się w obszarze dorzecza Wisły oraz jedna jednolita część wód
podziemnych o numerze 159, która znajduje się w obszarze dorzecza Dniestru.
Żadna z wymienionych jednolitych części wód podziemnych nie ma statusu zagrożenia
nieosiągnięcia dobrego stanu.
Dobry stan wód to taki, w którym stan osiągnięty przez jednolite części wód podziemnych
zarówno w ujęciu ilościowym, jak i chemicznym, jest określony jako „dobry”. Ponieważ
jednolite części wód podziemnych, wyznaczone w granicach województwa podkarpackiego,
nie mają statusu zagrożonych, badania stanu wód prowadzone są tu tylko w sieci
monitoringu diagnostycznego.
Na obszarze Gminy Łańcut zidentyfikowano:
Nr JCWPd: 127
Powierzchnia: 8 956,3 km2
Obejmuje on region: Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia i Wyżyny LubelskoLwowskiej
Powiaty: leżajski, lubaczowski, stalowowolski, niżański, rzeszowski, grodzki Rzeszów,
kolbuszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, grodzki Przemyśl, ropczyckosędziszowski, strzyżowski.
W

piętrze

czwartorzędowym

występuje

jeden

poziom

wodonośny

związany

z utworami akumulacji rzecznej (piaski, żwiry). Piętro wodonośne kredowe zbudowane jest z
utworów węglanowych. Strefa aktywnej wymiany wód zwykłych występuje do głębokości
około 100 - 120 m p.p.t.). Lokalnie może występować łączność hydrauliczna piętra
czwartorzędowego i kredowego.
Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry)
Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych (wapienie, margle, opoki)
Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna):
Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry,
Cr - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry.
GZWP występujące w obrębie JCWPd: 460 (Cr), 407 (Cr), 425 (Q), 428 (Q), 429 (Q).
JCWPd 127 badany był w 2007r i jego stan chemiczny oraz ilościowy jednolitych części wód
określono jako dobry ( Raport WIOS Rzeszów 2010)
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OCENA STANU JCWPd
PUNKTY MONITORINGU ILOŚCIOWEGO Szczecyn, Łysaków, Pysznica, Leżajsk, Jarosław
PUNKTY MONITORINGU CHEMICZNEGO Łysaków (3 pkt), Pysznica, Stalowa Wola,
Biłgoraj, Hedwiżyń, Łańcut, Rzeszów, Wielkie Oczy, Przemyśl
STAN ILOŚCIOWY [2005 r.] Dobry
STAN ILOŚCIOWY [2015 r.] Dobry
OCENA STANU WÓD STAN CHEMICZNY Dobry
OCENA RYZYKA NIESPEŁNIENIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH -Niezagrożona
PRZYCZYNA ZAGROŻENIA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH Brak
ISTOTNE PROBLEMY-Niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych.
Zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych
Zgodnie z informacjami

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stan ilościowy i

jakościowy JCWPd 127 został określony jako dobry. Także w ocenie ryzyka niespełniania
celów

środowiskowych

wskazano

JCWPd

127

jako

niezagrożony.

Jednocześnie

zidentyfikowano problemy związane z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych i
zaliczono do nich niedostateczną sanitację obszarów wiejskich i rekreacyjnych oraz
zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych.
Nr JCWPd: 158
Powierzchnia: 3 811,3 km2
Region: Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich i
Wschodniego Podkarpacia
Województwo: podkarpackie
Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, przemyski, grodzki Przemyśl, jarosławski,
przeworski, grodzki Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki.
Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna):
Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry,
Cr - ilościowo – stan dobry, jakościowo – dobry.
GZWP występujące w obrębie JCWPd: 460 (Cr), 407 (Cr), 425 (Q), 428 (Q), 429 (Q)
OCENA STANU JCWPd
PUNKTY MONITORINGU ILOŚCIOWEGO Makluczka, Hadle Szklarskie, Bircza, Sanok,
Lesko, Bezmiechowa Górna, Radoszyce, Rabe, Bystre
PUNKTY MONITORINGU CHEMICZNEGO Makluczka, Babice, Sanok, Lesko, Rabe,
Radoszyce
STAN ILOŚCIOWY [2005 r.] Dobry
STAN ILOŚCIOWY [2015 r.] Dobry
OCENA STANU WÓD - STAN CHEMICZNY Dobry
OCENA RYZYKA NIESPEŁNIENIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH
Niezagrożona
PRZYCZYNA ZAGROŻENIA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH - Brak
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ISTOTNE PROBLEMY Niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i
Rekreacyjnych. Zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych.

Rysunek 9. Jednolite części wód podziemnych
Monitoring jakości wód podziemnych jest systemem oceny stanu i oceny zmian stanu
chemicznego wód podziemnych, polegającym na prowadzeniu w reprezentatywnych
miejscach ( otwory studzienne, piezometry czy obudowane źródła) powtarzalnych pomiarów
i badań, a także interpretacji wyników tych badań. Monitoring jakości wód podziemnych
prowadzony jest w oparciu o program krajowy przez Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W
2011 r. badanie jakości wód podziemnych (terenowe i laboratoryjne) zrealizowano w ramach
monitoringu operacyjnego. Analizę laboratoryjną próbek pobranych z punktów pomiarowych,
przeprowadziło Centralne Laboratorium Chemiczne PIG- PIB. W każdej próbce wykonano
oznaczenia wskaźników jakości i fizykochemicznych cech wody w zakresie podstawowym, a
w części z nich rozszerzony zakres badań wskaźników organicznych.
W 2011 na terenie województwa podkarpackiego badaniami monitoringowymi objęto jedynie
obszar jednolitej części wód podziemnych o numerze 126, która została uznana za
zagrożoną niespełnieniem określonych dla niej celów środowiskowych. Jednolita część wód
podziemnych nr 126, o powierzchni 1 892,3 km2, położona jest w regionie wodnym Górnej
Wisły w pasie północnego Podkarpacia. Jej obszar częściowo pokrywa się z Głównymi
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Zbiornikami Wód Podziemnych : Dębica- Stalowa Wola – Rzeszów nr 425, Dolina kopalna
Kolbuszowa nr 426, Dolina Borowa nr 424.
Znaczna część gminy Łańcut została, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
hydrogeologiczną, włączona w obręb strefy ochronnej wokół Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych - 425 - „Dębica - Stalowa Wola -Rzeszów" na terenie, którego nie wykonywano
pomiarów. Najbliżej położony punkt pomiarowy znajduje się w Turzy, gdzie woda
charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym zaliczonym do III klasy.
Jakość gleb
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Rzeszowie jest jednostką odpowiedzialną za
agrochemiczną obsługę rolnictwa. Ogólny zakres badań określony został w ustawie o
nawozach i nawożeniu (2007 r.), badania te mają na celu określenie potencjał produkcyjny
oraz ewentualne skażenie gleb.
W roku 2011 na terenie Powiatu Łańcut w skład którego wchodzi Gmina Łańcut,
przebadanych zostało 693 ha powierzchni, w zebranych próbach przeważało pH bardzo
kwaśne (26%), kwaśne (29%) oraz lekko kwaśne (29%), 37% gleb wykazywało konieczną
potrzebą wapnowania. W oparciu o uzyskane wyniki wywnioskować można, iż teren powiatu
Łańcut wykazuje potrzebę wapnowania (niektóre tereny w większym stopniu inne w
mniejszym). Zawartość składników takich jak P2O5 w 31% próbek uzyskano jako bardzo
wysoką, w 7% bardzo niską. Składnika K2O największy procent czyli 30 % uzyskano przy
zawartości średniej, najmniejszy natomiast 10% dla bardzo niskiej. Magnez (Mg) na
poziomie bardzo wysokim oszacowano w 33% przebadanych próbek natomiast najmniejszy
procent czyli 5 % wykazano dla zawartości bardzo niskiej. Stąd badania wykazują
zróżnicowanie gleb pod względem zasobności w poddane analizie związki. Dlatego
potrzebne jest rozsądne podejście do nawożenia, które powinno być racjonalne, prowadzone
w oparciu o analizę gleby bez stwarzania zagrożenia dla środowiska. Na terenie powiatu
Łańcut

przebadana

została

także

zawartość

siarki

S-SO4

skorelowanej

z zawartością substancji organicznej (próchnicy) w glebie. Klarowała się ona na poziomie
2,3 mg S-SO4 / 100g gleby. Co plasuje powiat na wysokim miejscu w porównaniu z innym
powiatami Województwa.
Pod względem klas bonitacyjnych wśród gruntów ornych przeważają gleby klasy III (ponad
67%) oraz klasy II (ponad 20%). Grunty na terenie gminy są zmeliorowane, ich utrzymanie i
konserwacja w sześciu miejscowościach (z wyłączeniem Albigowej, Kosiny i Kraczkowej)
należy do Spółki Wodnej.
Podstawowymi czynnikami degradacji gleb w województwie są zjawiska erozyjne
(w tym osuwiska), zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb substancjami chemicznymi i
eksploatacja surowców. Na terenie województwa erozją wietrzną zagrożonych jest 12,5%
gleb użytkowanych rolniczo, wodną 36,3 % i wąwozową 24,6% gruntów rolnych i leśnych.
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Przeprowadzone badania gleb na zawartość metali ciężkich nie wykazały nadmiernego ich
zanieczyszczenia. W chwili obecnej sytuacja ekonomiczna wsi spowodowała ograniczenia w
stosowaniu nawozów i pestycydów, w związku z czym gleba jest mniej obciążana tego typu
substancjami.
Przyroda
Środowisko przyrodnicze województwa podkarpackiego jest bardzo zróżnicowane i dobrze
zachowane. Świadczy o tym występowanie na jego terenie wielu gatunków zwierząt i roślin
objętych ochroną gatunkową, w tym:
gatunków rzadkich, gatunków reliktowych (m.in. wąż Eskulapa, rosiczka okrągłolistna),
gatunków endemicznych (głównie wśród bezkręgowców i grupy roślin wschodniokarpackich),
skrajnie zagrożonych w skali europejskiej (m.in. żbik, nadobnica alpejska, orzeł przedni),
zagrożonych wyginięciem w skali światowej (m.in. wilk, kania ruda, derkacz, wydra),
uznawanych za priorytetowe w międzynarodowym systemie Natura 2000.
Na podstawie ogólnych zaleceń Dyrektywy Polska została zobligowana do zaprojektowania
sieci NATURA 2000. Na obecnym etapie prac nad programem NATURA 2000 w Polsce
zaproponowano 420 obszarów Natura 2000, w tym:
−

Specjalne Obszary Ochrony 279

−

Obszary Specjalnej Ochrony 141
o powierzchni łącznej 8056854,4 ha.

OBSZAR

SPECJALNEJ

OCHRONY

(OSO)

DLA

OBSZARÓW

SPEŁNIAJĄCYCH

KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW), o nazwie Nad
Husowem obejmuje także obszar gminy. Powierzchnia obszaru to 3347,7 ha Istotne
znaczenie odgrywa tutaj dobrze wykształcona żyzna buczyna karpacka, której stan
zachowania można uznać za dobry, a w przypadku rezerwatu Husówka, nawet bardzo
dobry. Ponieważ niewiele jest w obszarze kontynentalnym tak dobrze zachowanych buczyn,
ich obecność na tym obszarze znacznie podnosi wartość przyrodniczą tego obszaru. Warte
podkreślenia jest liczne występowanie kłokoczki południowej Staphylea pinnata (stanowisko
to jest jednym z krańcowych przy północnej granicy zasięgu tego gatunku). Drugim cennym
siedliskiem są fragmenty dobrze zachowanych grądów. Ważnym elementem jest obecność
ponad 20 gatunków roślin chronionych. Przyrodniczo cenne są również niewielkie fragmenty
łąk przylegające do lasu, będące miejscem występowania 3 gatunków motyli z zał. II
Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto na tym obszarze stwierdzono obecność chrząszczy
(biegacz urozmaicony i zgniotek cynobrowy) oraz płazów (kumaka górskiego oraz traszki
karpackiej i traszki grzebieniastej).
Wg danych grunty leśne w Gminie Łańcut zajmują 260 ha, co stanowi nieco mniej niż
16 % powierzchni leśnych w całym powiecie. Powierzchnię tą stanowią łącznie lasy nie
będące własnością Skarbu Państwa oraz grunty Lasów Państwowych.
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Lasy będące własnością osób fizycznych i prawnych wykorzystywane są w znacznej części
do pozyskiwania drewna.
Na terenie powiatu łańcuckiego nadzór nad stanem lasów sprawuje Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, nadleśnictwa: Leżajsk i Kańczuga. Większość
obszarów leśnych Gminy Łańcut należy do Nadleśnictwa Kańczuga. Są to tereny znajdujące
się w południowej i południowo-wschodniej części gminy.
W drzewostanie chronionego obszaru dominuje: jodła, buk, sosna i grab w wieku od 60 do
80 lat, a starsze spotykane są sporadycznie, głównie jodły, buki i dęby. Runo bogate jest w
gatunki górskie, chronione i rzadkie. Spośród gatunków zwierząt spotyka się tu: niepylaka
mnemozynę, rzekotkę, krogulca, puchacza, orlika, borsuka. Tereny te zasiedla również wiele
gatunków ptactwa (ok. 100 gatunków) w tym tak rzadkie jak: jarząbek, krogulec, myszołów,
pustułka, pliszka górska i siwa, zimorodek, kruk, orlik krzykliwy.
Spotykane są również górskie gatunki płazów; salamandra plamista, traszka karpacka,
kumak górski, ropucha szara, oraz gady; jaszczurka zwinka, padalec, żmija zygzakowata.
Na

tym

obszarze

spotkać

można

prawie

wszystkie

formy

geologiczne

i biocenozy zbliżone do naturalnych. W lasach występuje buk i grab, jednak dominuje jodła.

Odpady
W Gminie Łańcut, 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).
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 dm3 lub niekiedy 240
dm3, natomiast w zabudowie wielorodzinnej jest to uzależnione od ilości mieszkańców.
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.
W roku 2011 odebrano z terenu gminy 901,8 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, z
tego 887,46 Mg złożono na składowisku odpadów, a 14,35 Mg zagospodarowano poprzez
sortowanie. Ilość ta wskazuje, że zebrano 0,043 Mg/mieszkańca/rok niesegregowanych
odpadów komunalnych.
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Odpady segregowane (papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
metalowe, szkło opakowaniowe) gromadzone są w workach o odpowiednim kolorze
(tworzywa sztuczne – żółty, metale-czarny, szkło-zielony, papier i tektura-biały). 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.
Szkło opakowaniowe gromadzone jest także w pojemnikach zbiorczych tzw. dzwonach
zlokalizowanych w miejscach ogólnodostępnych, w poszczególnych miejscowościach gminy.
Także

poprzez

„donoszenie”

zbierane

są

przepracowane

oleje.

Gromadzone

w pojemniku zbiorczym zlokalizowanym w jednej z miejscowości gminy. Trafiają tam oleje z
gospodarstw indywidualnych oraz z niewielkich warsztatów mechanicznych.
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.
Selektywnie gromadzone są także inne odpady:
- detergenty
- rozpuszczalniki,
- odczynniki fotograficzne,
- farby, tusze itp.
- środki ochrony roślin,
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.
Odpadowy gruz budowlany zagospodarowywany jest przez mieszkańców we własnym
zakresie, W 2011r nie stwierdzono zgłoszeń dotyczących odbioru gruzu, a w sposób
selektywny

zebrano łącznie 261,44 Mg

opakowaniowych.

Łączna

ilość

odpadów,

zebranych

w tym

odpadów

173,41 Mg

wynosi

odpadów

1163,29

Mg,

co stanowi ok. 0,056 Mg/mieszkańca/rok
Odpady zebrane selektywnie stanowią prawie 22,5 % wszystkich zebranych odpadów.
Jedynymi

odbieranymi

odpadami

biodegradowalnymi

są

papier

i

tektura

(5,12 Mg). Inne 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.
Aktualnie zorganizowanym zbieraniem odpadów objętych jest 89 % mieszkańców gminy.
Odpady odbierane są przez 5 firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Łańcut na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi należy między innymi zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
b) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
c) 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.
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.
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 będzie przejęcie odpowiedzialności przez gminę za odpady i
ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów
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 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.
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Wziąwszy pod uwagę ilość mieszkańców gminy to szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów
w gminie wynosi 3519 Mg
Szacunkowe ilości wytwarzanych niektórych rodzajów odpadów
Papier –176 Mg
Tworzywa sztuczne - 362 Mg
Metale – 84,5 Mg
Szkło 204,1 Mg
Odpady wielomateriałowe 70,3 Mg
Budowlane 724 Mg
Biodegradowalne (bez kuchennych i papieru) 91 Mg
Niebezpieczne 35,2 Mg
Wielkogabarytowe 310 Mg
Poważne awarie i klęski żywiołowe.
Dyrektywa Rady nr 96/82/WE z 9 grudnia 1996 w sprawie kontrolowania zagrożeń z
udziałem niebezpiecznych substancji ma na celu zapobieganie poważnym awariom i
ograniczanie ich skutków dla ludzi i środowiska naturalnego, zapewniając wysoki stopień
ochrony w całej Wspólnocie Europejskiej w sposób spójny i efektywny. Artykuł 12 Dyrektywy
Seveso II wymaga, aby Państwa Członkowskie uwzględniały w swoich strategiach i planach
zagospodarowania przestrzennego zapobieganie poważnym awariom i ograniczanie ich
skutków. Rozwój gospodarczy może wymusić konieczność lokalizowania nowych obiektów,
które mogą oddziaływać na środowisko. W takim przypadku zasadnicze znaczenie ma
właściwa lokalizacja tego typu obiektów oraz wyznaczenie stref i ochrona terenu. Rozwój
technologii przemysłowych sprawia, że wzrasta zagrożenie chemiczne, pożarowe,
techniczne, ekologiczne. Corocznie wzrasta zarówno ilość niebezpiecznych substancji
chemicznych przechowywanych i wytwarzanych w zakładach, jak również transportowanych
po drogach i trasach kolejowych.
Do ochrony środowiska przed poważnymi awariami zobowiązani są zarówno
zakłady, stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu

prowadzący
substancji

niebezpiecznych, jak również organy administracji. Ponieważ przez teren Gminy przebiega
droga krajowa E 4, która niejednokrotnie przewożone są substancje i materiały
niebezpieczne, może istnieć niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska.
Do katastrof naturalnych mających najczęściej miejsce w powiecie łańcuckim zalicza się:
- zagrożenia powodziowe
- huragany – silne wiatry
- gradobicia – intensywne opady gradu występują zazwyczaj w połączeniu
z burzami powodując duże zniszczenia zwłaszcza w rolnictwie
- osuwiska ziemi – zjawisko dość częste o ograniczonym zasięgu oddziaływania (nieraz
do kilkudziesięciu metrów kwadratowych). Występuje zazwyczaj lokalnie na skutek
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działalności wód stokowych, wycinania lasu oraz podcinania skarp przez drogi.
Występowanie osuwisk może zagrażać obiektom budowlanym. Zgodnie z informacjami
zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
południowa część Gminy Łańcut jest obszarem zagrożonym osuwiskami
- susze – mogą być powodowane zmniejszaniem naturalnej retencyjności zlewni, a także
zmniejszaniem się poziomów wód podziemnych
- pożary – najczęściej mają miejsce w okresach wiosennych i związane są
z wypalaniem traw przez rolników. Często też spotykane są pożary lasów. Pożary
mogą obejmować swoim zasięgiem znaczne powierzchnie i wywoływać zróżnicowane
skutki.
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, opracowanej przez Instytut
Meteorologii

i

Gospodarki

Wodnej

w

Warszawie,

na

terenie

gminy

jedynie

w południowych miejscowościach mogą występować warunki sprzyjające lokalizacji
elektrowni

wiatrowych.

W

gminie

została

wydana

decyzja

o

środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację farmy wiatrowej składającej się z 19 wiatraków, które
zostaną zlokalizowane w Kosinie, Wysokiej, Soninie i Albigowej.
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
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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 wiosennoletniego, 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

zabezpieczeniem

wykorzystanie

potrzeb

własnych

do
w

celów

miesiącach

turystyczno-wypoczynkowych
o

mniejszym

z

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
4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji kierunków
określonych w projekcie GPOŚ
Brak realizacji celów określonych w projekcie GPOŚ, a tym samym odstąpienie od
realizacji działań odnoszących się do poszczególnych priorytetów może spowodować
znaczne pogorszenie stanu środowiska, zwłaszcza niektórych jego elementów jak i
warunków życia mieszkańców zwłaszcza w zakresie:
⇒
Jakości wód podziemnych i powierzchniowych,
⇒
Zanieczyszczenia gleb i powietrza,
⇒
Zagrożenia hałasem,
⇒
Zagrożenia dla obszarów dotychczas nie chronionych preferowanych do objęcia
ochroną prawną.
Gmina Łańcut pod względem jakości powietrza zalicza się do czystszych regionów w
kraju. Brak realizacji planowanych działań w zakresie ochrony powietrza będzie prowadził do
jego pogorszenia. Do działań tych należą;
• Poprawa płynności ruchu poprzez wzmocnienie nawierzchni dróg w Gminie
• Propagowanie odnawialnych źródeł energii
• Stopniowe ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza ze
źródeł lokalnych
• Ograniczanie emisji ze spalania odpadów w lokalnych źródłach ciepła poprzez
kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
• Propagowanie turystyki rowerowej i budowa ścieżek rowerowych
Powstrzymanie wdrażania nowych technologii BAT w miejsce dotychczasowych, brak
zmniejszenia emisji ze źródeł przemysłowych i energetyki, ograniczenie niskiej emisji ze
źródeł komunalnych, emisji komunikacyjnej prowadził będzie do pogorszenia stanu
powietrza atmosferycznego i pogorszenia warunków życia mieszkańców. Zwłaszcza w
okresie grzewczym będzie to widoczne, kiedy często dochodzi do spalania w paleniskach
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domowych nie tylko paliw, ale także odpadów. Realizacja GPOŚ w tym zakresie winna
przyczynić się do ograniczenia tego procederu.
Brak wdrażania proekologicznych inwestycji w dziedzinie źródeł energii odnawialnej, brak
termomodernizacji budynków również przyczyni się do stopniowego pogorszenia stanu
obecnego oraz komfortu życia mieszkańców gminy. Realizacja w/w zadań zmierzać będzie
do zmniejszenia zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia i tym samym przyczyni się
do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony klimatu.
Hałas komunikacyjny w decydującym stopniu wpływa na klimat akustyczny i dotyczy
miast i miejscowości położonych przy szlakach komunikacyjnych. Na terenie powiatu
łancuckiego notuje się nadmierne natężenie hałasu komunikacyjnego, w mieście Łańcucie i
przy drogach wojewódzkich i krajowych (przez obszar gminy przebiega droga E4). Nie
zrealizowanie inwestycji komunikacyjnych (polegających na wybudowaniu ekranów
akustycznych i poprawie jakości nawierzchni) nie spowoduje poprawy klimatu akustycznego
środowiska, a tym samym i negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców, a będzie
potęgowało tylko jego degradację poprzez stale rosnący ruch komunikacyjny.
Wprawdzie na terenie gminy nie stwierdzono ponadnormatywnego stężenia
promieniowania elektromagnetycznego, jednak ze względu na lokalizacje źródeł tego
promieniowania należy kontrolować skalę zagrożeń tym promieniowaniem, zwłaszcza, iż nie
do końca poznano mechanizm jego oddziaływania na organizmy żywe.
Jednym z najważniejszych działań przewidzianym w GPOŚ jest zminimalizowanie,
a najlepiej likwidacja odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska a także
poprawa zaopatrzenia ludności w wodę.
Stan czystości wód powierzchniowych w województwie, powiecie, gminie nie jest
zadawalający. Za główną przyczynę tych zanieczyszczeń należy uznać niedoinwestowanie i
zaniedbania w zakresie gospodarki komunalnej wodno-ściekowej.
Zaniechanie realizacji planowanych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
może prowadzić do wystąpienia niekorzystnych zmian w zakresie środowiska wodnego.
Należy spodziewać się że, brak inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i systemów oczyszczania ścieków przyczyni się do pogorszenia jakości wód
powierzchniowych, jakości wody pitnej oraz do obniżenia standardu życia mieszkańców.
Niekontrolowane wprowadzanie nieczyszczonych ścieków do ziemi będzie przyczyną
zanieczyszczenia środowiska glebowego, a w niekorzystnych sytuacjach także wód
podziemnych.
Zasoby wód podziemnych na terenie Gminy są niewielkie (pomimo lokalizacji na
obszarze GZWP 425). Ochrona jakości i ilości wód podziemnych musi być realizowana w
pierwszej kolejności w odniesieniu do głównych zbiorników wód podziemnych. Stopień
zagrożenia wód podziemnych zależy głównie od litologii i miąższości utworów izolujących
warstwę wodonośną od powierzchni, charakteru i sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu oraz stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Obecnie w regionie
przeważają wody II klasy czystości. Niepodjęcie działań w zakresie ochrony GZWP, jak
również brak likwidacji źródeł zanieczyszczeń występujących na obszarach zasilania
zbiorników może doprowadzić do degradacji użytkowego poziomu wodonośnego i w
konsekwencji prawie nieodwracalnej straty tych cennych zasobów wodnych.
Zaniechanie działań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu może
doprowadzić do utraty walorów przyrodniczych najcenniejszych terenów oraz do zniszczenia
siedlisk roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych. Szczególne znaczenie mają wszelkie
działania zwiększające i przywracające biologiczną różnorodność lasów na poziomie
ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym.
.
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5. Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem
Założeniem GPOŚ jest poprawa jakości środowiska, zachowanie zasobów i walorów
oraz przeciwdziałanie zagrożeniom. Przyjęcie takiego założenia zapewnia, że proponowane
w tym dokumencie działania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne będą miały długofalowy,
pozytywny wpływ na jakość środowiska, pomimo początkowej ingerencji w jego
funkcjonowanie – faza realizacji związana z niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko.
Znaczące oddziaływanie na stan środowiska będzie występować w obrębie terenów,
na których będą realizowane działania inwestycyjne zidentyfikowane w ramach priorytetów
ekologicznych.
Oddziaływanie to będzie związane szczególnie z:
Rozwojem sieci wodno-kanalizacyjnej
Gospodarką odpadami,
Komunikacją,
Budową farm wiatrowych i elektrowni wodnych.
Ograniczania przewidywanych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć mogących
znacząco wpływać na środowiska mogą nastąpić w wyniku przeprowadzenia rzetelnych
procedur postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, stosowania
kompensacji przyrodniczej oraz przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych.
Przewiduje się, że każda inwestycja zaliczona do mogących znacząco oddziaływać
na środowisko będzie posiadała ocenę oddziaływania. Należy dodać, że realizacja
wymienionych działań spowoduje zmiany i przekształcenie środowiska w wymiarze lokalnym,
ale efekt ekologiczny ich realizacji będzie prowadzić do poprawy stanu środowiska często w
wymiarze regionalnym. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia zestawienie wybranych
działań oraz zagrożenia wynikające z ich realizacji.
−
−
−
−

Istotne działania ujęte w
GPOŚ

Elementy
objęte

Zagrożenia

środowiska

oddziaływaniem
Budowa i modernizacja sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

•
•
•
•
•

Osady ściekowe
Odory i zanieczyszczenia
mikrobiologiczne
Hałas
Ograniczenia w użytkowaniu
terenów przyległych

•
•
•
•
•

Wody powierzchniowe
Powietrze
Ludzie
Fauna i flora
Krajobraz

Regulacje cieków wodnych

•
•

Hałas
Wytwarzanie odpadów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wody powierzchniowe
Powietrze
Ludzie
Fauna i flora

Budowa ekranów
Modernizacja i remonty dróg

• Tworzenie barier dla
przemieszczania się zwierząt
• Emisja zanieczyszczeń
gazowych
• Ścieki z pasa drogowego,
• Zajmowanie gruntów
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Krajobraz
Woda
Gleby
Ludzie
Fauna i flora
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Budowa farm wiatrowych
Budowa elektrowni wodnych
Budowa
kotłowni
wykorzystujących biomasę
Budowa ścieżek rowerowych

• Tworzenie
barier
dla
przemieszczania
się
zwierząt
• Hałas
• Wytwarzanie
pola
elektromagnetycznego
• Emisja zanieczyszczeń
• Urbanizacja terenów

•
•
•
•
•
•

Zmiany stosunków wodnych
Krajobraz,
Fauna i flora,
Ludzie,
Gleby,
Woda

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będą
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko i na tym etapie omówione zostaną prawdopodobne
oddziaływania i potencjalny wpływ na środowisko.
Działania realizowane w ramach punktu 1 znacząco wpłyną na poprawę jakości wód
powierzchniowych i podziemnych. Wprowadzenie racjonalnej gospodarki wodnościekowej, budowa systemów sieci kanalizacyjnych transportujących ścieki do oczyszczalni
niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Negatywne
oddziaływanie tych inwestycji będzie miało miejsce jednie w fazie budowy i w przypadku
awarii, a także niewłaściwej eksploatacji obiektów.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej praktycznie nie będzie miała znaczącego
wpływu na środowisko pod warunkiem, że jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana.
Jednak źle poprowadzona trasa wykopu pod ułożenie przewodu może spowodować np.
uruchomienie osuwiska. Późniejsze nieszczelności na sieci przy wypływie wody również
mogą przyczynić się do uruchomienia procesów osuwiskowych. Natomiast awaria sieci
kanalizacyjnej może doprowadzić do skażenia środowiska glebowego i wód podziemnych
ściekami. Może być to także źródło nieprzyjemnych zapachów.
Modernizacja istniejących połączeń komunikacyjnych, poprawa nawierzchni dróg i
budowa ekranów akustycznych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu komunikacyjnego na terenach
zabudowanych.
Redukcja niskiej emisji będzie odbywać się poprzez stopniową zmianę nawyków
grzewczych (zmiana paliwa na ekologiczne), modernizację istniejących źródeł ciepła i linii
przesyłowych, propagowanie odnawialnych źródeł emisji, a efektem będzie poprawa stanu
powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej. Należy jednak tutaj pamiętać iż nie
bez znaczenia będzie aspekt ekonomiczny, który dotychczas znajdował się przed ekologią.
.
Działania związane z budową urządzeń i instalacji do produkcji energii opartej na
źródłach odnawialnych mogą również, oprócz oczekiwanych korzyści, przynieść negatywne
oddziaływanie na środowisko, szczególnie w przypadku budowy instalacji wykorzystujących
energię wiatru (farmy wiatrowe). Realizacja przedsięwzięć związanych z produkcją energii
może spowodować zmiany ilościowe w populacji ptaków, wzrost poziomu hałasu,
przekształcenie krajobrazu, zmianę stosunków wodnych.
Niekorzystne oddziaływanie może przejawiać się we wzroście zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego powstałym przy spalaniu biomasy (dotyczy to zwłaszcza tlenków
azotu, emisja innych zanieczyszczeń winna się zmniejszyć). Poza tym produkcja biomasy
może doprowadzić do zaburzenia stosunków wodnych, dlatego miejscami preferowanymi do
uprawy wierzby energetycznej są tereny podmokłe, dna dolin rzecznych itp., powstaną też
duże tereny monokultur.
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym polegać będzie m.in. na
budowie nowych linii energetycznych kablowych, ich modernizacji oraz budowie stacji
telefonii komórkowej. Organizmy żywe znajdujące się w strefie oddziaływania tych urządzeń
są najbardziej narażone na negatywne skutki promieniowania.
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Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami przyczynią się do zwiekszenia ilości
zbieranych odpadów i jednocześnie zwiększenia udziału odzysku i unieszkodliwiania
odpadów
w inny sposób niż składowanie
6. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu
widzenia projektu GPOŚ
Najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary
gminy zostały objęte ochroną. /OCHK - obszary chronionego krajobrazu/.
Projekt GPOŚ w swych priorytetach i celach zakład realizację działań z zakresu
ochrony środowiska oraz zapobiegania zagrożeniom. Realizacja działań inwestycyjnych
będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przede wszystkim w pierwszej fazie ich
realizacji tj. na etapie budowy różnego rodzaju obiektów i dotyczy w szczególności:
− Robót budowlanych w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
− Robót budowlanych w zakresie infrastruktury dostarczania lub uzdatniania wody
− Regulacji cieków wodnych,
− Robót budowlanych dot. zbiorników małej retencji z funkcją przeciwpowodziową.
− Budowy ferm wiatrowych,
− Robót modernizacyjnych podczas remontów dróg oraz budowie ekranów
dźwiękowych.
Niekorzystne oddziaływania dotyczyć będą takich elementów środowiska jak:
różnorodność biologiczna, gleby, rzeźba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia zaznaczy się pozytywny wpływ na środowisko.
Nie mniej jednak należy się liczyć z oddziaływaniem negatywnym np. rozwój infrastruktury
technicznej prowadzi do powstawania nowych barier ekologicznych, lokalizowanie
przedsięwzięć w sąsiedztwie rezerwatów przyrody, lasów, ostoi zwierząt itp. może
spowodować przemieszczenie się zwierząt, a w skrajnych przypadkach nawet zmniejszenie
liczebności populacji roślin i zwierząt. Realizacja przedsięwzięć z zakresu infrastruktury
przeciwpowodziowej oraz siłowni wiatrowych jako alternatywnych źródeł energii może
powodować znaczące niekorzystne zmiany w środowisku zwłaszcza, gdy inwestycje te będą
powstawać na terenach szczególnie cennych przyrodniczo lub w ich najbliższym
sąsiedztwie.
Do niekorzystnych oddziaływań realizacji działań projektu dokumentu na
środowisko należą:
− Fragmentacja środowiska,
− Zmiany mikroklimatu w najbliższym sąsiedztwie retencyjnych zbiorników wodnych, a
tym samym zmiany składu gatunkowego siedlisk w bezpośrednim sąsiedztwie
zbiorników wodnych,
− Możliwość wzrostu ilości konfliktów społecznych, zwłaszcza w obszarach szczególnie
chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody
− Likwidacja obecnych siedlisk przyrodniczych, oraz powstanie zupełnie nowych
zbiorowisk roślinnych związanych ze środowiskiem wodnym w przypadku realizacji
retencyjnych zbiorników wodnych, a także wzbogacenie fauny w nowe gatunki,
− Powstanie nowych barier ekologicznych.
Istotnym problemem ochrony środowiska w wielu miejscowościach, jest brak
podstawowej infrastruktury technicznej takiej jak wodociągi, sieć kanalizacja zakończona
oczyszczalnią ścieków oraz sprawnie działających systemów gospodarki odpadami.
Negatywne oddziaływanie w postaci zaburzenia równowagi danego środowiska pojawia się
w początkowej fazie realizacji przedsięwzięć związanej robotami budowlanymi, ale efekt
powinien przynieść wymierne korzyści zarówno dla ludności (polepszenie jakości życia) jak i
dla chronionych wartości przyrodniczych i dóbr kultury.
Brak realizacji działań zawartych w projekcie GPOŚ doprowadzi do systematycznego
pogorszania się jakości elementów środowiska zwłaszcza wód powierzchniowych.
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Zaniechanie realizacji działań może powodować również negatywne konsekwencje
gospodarcze oraz społeczne (pogorszenie się warunków życia mieszkańców, itp.).
−
−

Ochrona elementów dziedzictwa kulturowego realizowana jest głównie poprzez:
Wpisanie do rejestru zabytków województwa podkarpackiego,
Stosowanie przepisów prawa miejscowego, w tym ustaleń miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

6.1. Identyfikacja i analiza celów ochrony obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody ze szczególnym odniesieniem do obszarów
Natura 2000 (przyjętych i projektowanych)
Tereny o najbardziej cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych znajdują się
głównie w południowej i północnej części powiatu. Zostały one już objęte formami ochrony
(Obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody).
Na terenie gminy znajdują się:
Hyżniańsko-Gwoźnicki OChK o powierzchni 24 620 ha. Zajmuje on południowozachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy i buczyna karpacka, a w dolinach
rzecznych pozostałości lasów łęgowych. W rezerwacie przyrody "Mójka", znajdującym się na
terenie tego Obszaru, przedmiotem ochrony jest las bukowo-jodłowy stanowisko bobra
europejskiego. Rezerwat "Wilcze" został utworzony ze względu na kompleks jedliny
podgórskiej ze znacznym udziałem buka.
−

pomniki przyrody
•

Nad Husowem /Shadow List 2008/
Powierzchnia
Kod

:
obszaru

3490,25
:

ha
pltmp526

Region biograficzny: kontynentalny
Typy siedlisk:
6430 górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe /% pokrycia 0,01/
6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie /% pokrycia 1,0/
9130 żyzne buczyny /% pokrycia 62,02/
9170 grąd środkowoeuropejski /% pokrycia 16,62/
91E0 lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe /% pokrycia 0,01/
W GPOŚ zidentyfikowano cele krótkookresowe i średniookresowe dotyczące ochrony
różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zrównoważonego rozwoju lasów. Do celów
krótkookresowych należą:
−

Wdrażanie zasad ochrony i racjonalnego użytkowania.

a do celów średniookresowych należą:
− Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
− Podnoszenie wartości krajobrazu poprzez działania skierowane na ochronę,
zrównoważone gospodarowanie, planowanie i odtwarzanie krajobrazów
−
−
−

Realizacja zidentyfikowanych działań będzie przede wszystkim prowadzić do:
Zachowania korzystnych warunków środowiskowych,
Zachowania korzystnych warunków krajobrazowych,
Ochrony różnorodności biologicznej.

57

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut
6.2. Identyfikacja i analiza możliwości rozwoju energetyki odnawialnej (w tym
wiatrowej), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z konieczności zapewnienia
właściwych warunków funkcjonowania obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody
Rozwój energetyki odnawialnej jest elementem zrównoważonego rozwoju, a potrzeba
jej rozwoju wynika m.in. z:
− Konieczności ograniczenia emisji ze spalania surowców (paliw) energetycznych,
− Wyczerpywania się zasobów surowcowych,
− Zobowiązań międzynarodowych dotyczących ochrony powietrza, zwłaszcza
wynikających z: Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu oraz z Protokołu z Kioto.
Dyrektywa Unii Europejskiej o promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
nakłada na kraje członkowskie wspólnoty obowiązek wzrostu udziału ze źródeł
odnawialnych.
W 2005 roku został przyjęty przez Radę Ministrów dokument Polityka energetyczna polski do
2025 roku. Wg tego dokumentu w 2010 roku zostanie osiągnięty i utrzymany do końca
okresu prognozy (2025 rok) co najmniej 7,5% udział źródeł odnawialnych w produkcji energii
elektrycznej.
Dla uzyskania wskaźnika 7,5% udziału źródeł odnawialnych w 2010 roku należy
zainstalować w latach 2005 – 2010 około 2000 MW w elektrowniach wiatrowych, umożliwić
współspalanie biomasy w elektrowniach węglowych dla uzyskania 1000 MW oraz pozyskać
około 5mln ton biomasy. Przyjęty przez Sejm RP w 2001 roku dokument Strategia rozwoju
energetyki odnawialnej zakłada wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w
bilansie paliwowo – energetycznym kraju z 2,5% do 7,5% w 2010 roku oraz do 14% w 2020
roku w strukturze zużycia energii pierwotnej.
Projekt GPOŚ zakłada propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie
pod względem potencjalnego wykorzystania energii wiatru.
−
−
−
−
−

Należy zaznaczyć, że produkcja energii przez turbiny wiatrowe powoduje:
Zmniejszenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych,
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
Zmniejszenie wydobycia złóż kopalnianych,
Zmniejszenie natężenia występowania kwaśnych deszczów,
Zmniejsza degradację środowiska.

Farmy wiatrowe stwarzają potencjalne zagrożenie dla ptaków, są źródłem hałasu, a
także powodują znaczące zmiany w krajobrazie. Konieczne jest zatem spojrzenie na to
zagadnienie w sposób globalny. Należy uwzględnić zarówno wady jak i zalety parków
wiatrowych.
Różnorodność wytwarzania energii odnawialnej przekłada się na różnorodność
oddziaływania na środowisko. Jedną z zalet energii odnawialnej jest brak wytwarzania
odpadów, produkcji ścieków oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska, z wyjątkiem
wykorzystania biomasy. Ponadto w przypadku plantacji roślin energetycznych mogą pojawić
się zagrożenia dla środowiska takie jak np.: powstanie wielkoobszarowych monokultur,
ograniczenie bioróżnorodności i wyjaławianie gleb.
Identyfikacja i analiza problematyki dotyczącej ochrony powietrza atmosferycznego
Gmina Łańcut pod względem jakości powietrza zalicza się do czystszych regionów
w Polsce. Wielkość emisji zorganizowanej gazów i pyłów ze źródeł punktowych, zaliczonych
do znacząco oddziałujących na jakość powietrza, na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie
uległa zmniejszeniu.
Szacunkowe dane ostatnich lat wskazują na znaczne ilości zanieczyszczeń powietrza
(emisja niezorganizowana) wprowadzane z sektora komunalno-bytowego i komunikacji i ich
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wzrastający wpływ na stan atmosfery. Zjawisko to jest szczególnie odczuwalne na terenach
zurbanizowanych, zwłaszcza w sezonie grzewczym.
Cele określone w GPOŚ to:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza atmosferycznego,
Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji
gazów cieplarnianych.
Ograniczenie emisji niskiej ze źródeł komunalnych i ogrzewnictwa indywidualnego
oraz emisji z transportu i jej oddziaływania,
Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Podstawowe działania służące ich osiąganiu:
Ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem
poprzez modernizację istniejących połączeń komunikacyjnych, remonty dróg,
tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego;
Redukcja niskiej emisji poprzez modernizację istniejących źródeł ciepła – poprawę
sprawności w procesach spalania i stosowanie ekologicznych nośników energii,
modernizację linii przesyłowych, termomodernizację budynków,
Monitoring i ocena jakości powietrza w strefach zgodnie z wymogami ustawowymi,
Wszelkie działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników
energii, edukacja na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych różnego
pochodzenia,
Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej, a w
szczególności remonty nawierzchni i przebudowy dróg,
Tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego poprzez budowę ścieżek
rowerowych,
Redukcja niskiej emisji poprzez: modernizacje układów technologicznych kotłowni
komunalnych i w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem paliw
ekologicznych, termomodernizację budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w szczególności na terenach cennych pod względem przyrodniczym,
Propagowanie zwiększania wykorzystania paliw alternatywnych (np. biopaliwa),
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,

Tak określone cele i działania inwestycyjne, informacyjno-edukacyjne i kontrolne oraz
ich sukcesywna realizacja powinny przyczynić się do stopniowej poprawy stanu jakości
powietrza oraz eliminacji zagrożeń na terenach skupisk ludności.
Zaproponowane w omawianym dokumencie zadania i działania prowadzić będą do
rozwiązania podstawowych problemów w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
Identyfikacja i analiza problematyki dotyczącej ochrony przed hałasem, w
szczególności w odniesieniu do inwestycji liniowych oraz obszarów problemowych
Badania z ostatnich lat wskazują na systematyczne poszerzanie się obszarów
o niekorzystnym klimacie akustycznym oraz wzroście liczby ludności narażonych na
szkodliwe oddziaływanie hałasu.
Wyróżnia się następujące główne rodzaje hałasu: przemysłowy, komunalny
i komunikacyjny. W związku jednak z rozwojem nowoczesnych technologii produkcji oraz
transformacją gospodarki zasięg hałasu przemysłowego systematycznie się zmniejsza.
Coraz częściej mamy za to do czynienia z hałasem komunalnym (lokale rozrywkowe w porze
nocnej, drobna wytwórczość i usługi, instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne z pomieszczeń
handlowych, biurowych i usługowych), który na terenach zwartej zabudowy powoduje lokalną
uciążliwość akustyczną. Najważniejszym jednak źródłem zakłóceń klimatu akustycznego na
terenie gminy jest hałas drogowy. Wiąże się on z rozwojem motoryzacji i wzrostem liczby
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pojazdów samochodowych na drogach oraz faktem, iż przez gminę przebiegają droga
krajowa A4 i drogi wojewódzkie. Te arterie komunikacyjne charakteryzują się wysokim
natężeniem ruchu. Najbardziej zagrożone w tym zakresie są tereny położone przy szlakach
tranzytowych, gdzie w większości notowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu. Niewielkie znaczenie w gminie ma emisja hałasu kolejowego z uwagi na
ograniczenie połączeń kolejowych.
W projekcie GPOŚ zapisane zostały działania, których realizacja ma przyczynić się
do poprawy klimatu akustycznego. Należą do nich działania inwestycyjne i nieinwestycyjne
w różnym czasookresie realizacyjnym.
Do działań inwestycyjnych średniookresowych należą:
− Stosowanie zabezpieczeń ekologicznych (ekranów akustycznych), modernizacje
i remonty nawierzchni dróg, modernizacja istniejących połączeń komunikacyjnych,
− Stosowanie rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu i przenikaniu
hałasu do środowiska oraz środków zmniejszających poziom hałasu,
− Zabezpieczanie przed degradacją obszarów, gdzie sytuacja akustyczna jest
korzystna,
−

−
−

Do działań krótkookresowych należą takie, które mają na celu:
Wspieranie inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny poprzez
budowę ekranów akustycznych i modernizację odcinków dróg najbardziej
uciążliwych, co dotyczy przede wszystkim miejscowości położonych przy drodze
krajowej nr 4 i drogach wojewódzkich,
Tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego poprzez budowę ścieżek
rowerowych,
Wspieranie ograniczania emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego m.in.
poprzez kontrole przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

Identyfikacja i analiza problematyki zagrożenia powodziami z uwzględnieniem również
projektów dokumentów
Wszystkie działania wraz ze sposobami zarządzania zasobami wodnymi w ramach
wspólnej polityki wodnej są regulowane Prawem Wodnym i Ramową Dyrektywą Wodną
(Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy).
,,Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2016” Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią zawiera
następujący cel średniookresowy do osiągnięcia w 2016r.: jest racjonalizacja
gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi
oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie
dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i
konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
Efektywna ochrona przed powodzią i suszą z następującymi kierunkami
działań:
− Właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych,
− Modernizacja systemu melioracji wodnych,
Priorytetem w realizacji zadań inwestycyjnych ochrony przed skutkami powodzi
będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i kraju przy zachowaniu
wysokiego poziomu ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i przyrodniczej.
,,Strategia gospodarki wodnej” przyjęta przez Radę Ministrów 13 września 2005r.
określa szereg działań prowadzących do osiągnięcia celu ,,Podniesienie skuteczności
ochrony przed powodzią i suszą”, które są zbieżne z działaniami zawartymi w tej dziedzinie
w projekcie GPOŚ.
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Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007-2013 zakłada w
III osi priorytetowej zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska:
− Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki
kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
− Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu
ekologicznego,
− Zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie
poważnym awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu
właściwego oraz wzmacnianie wybranych elementów systemu zarządzania
środowiskiem.
,,Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z programem działań” zatwierdzona przez Radę Ministrów 23 lutego
2003r. w dziale ,,Środowisko” i dziedzinie gospodarki wodnej formułuje m.in. następujące
działania:
− Skuteczna ochrona różnorodności biologicznej rzek i odtwarzanie ich ciągłości
ekologicznej,
− Wdrożenie sprzyjających przyrodzie metod ochrony przeciwpowodziowe.
Po przeprowadzonej analizie powyższych dokumentów można stwierdzić, że
wytyczne w nich zawarte zostały uwzględnione w projekcie Programu ochrony
środowiska Gminy Łańcut.
Na terenie gminy brak jest większych cieków wodnych, dlatego też działania są
nastawione na opóźnienie i obniżenie odpływu powodziowego oraz dotyczą właściwego
planowania i kształtowania terenów zagrożonych, uwzględniających ograniczenia lokalizacji,
rodzaju i intensywności ich zabudowy.
W GPOŚ zostały uwzględnione działania związane z regulacją i utrzymaniem koryt
cieków wodnych zgodnie z zasadami dobrej praktyki w utrzymaniu rzek. Wszystkie inne
działania są nastawione na opóźnienie i obniżenie odpływu powodziowego oraz dotyczą
właściwego planowania i kształtowania terenów zagrożonych, uwzględniających
ograniczenia lokalizacji, rodzaju i intensywności ich zabudowy.
Identyfikacja i analiza problematyki dotyczącej promieniowania niejonizującego
w kontekście braku kompleksowych danych o stanie środowiska w tym zakresie
Podstawowym źródłem prawa w zakresie ochrony środowiska przed
promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym jest ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tą ustawą ochrona przed polami
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
− Utrzymane poziomu pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach,
− Zmniejszanie poziomu pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych gdy
nie są one dotrzymane.
Dodatkową wykładnią prawa w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi
jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Promieniowanie
niejonizujące
będące
elementem
promieniowania
elektromagnetycznego towarzyszyło człowiekowi na każdym etapie życia. Promieniowanie
uważa się za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska, dlatego tak istotne jest
prowadzenie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.
Główne źródła pól elektromagnetycznych stanowią: urządzenia energetyczne,
telekomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne. Niekorzystny wpływ urządzeń
emitujących promieniowanie elekromagnetyczne przejawia się tak zwanym efektem
termicznym. U roślin powoduje to opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u
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zwierząt natomiast różnego rodzaju zaburzeń (neurologicznych, itp.). Organizmy żywe
znajdujące się w strefie oddziaływania tych urządzeń są najbardziej narażone na negatywne
skutki promieniowania. Jedyną metodą ochrony będzie prowadzenie monitoringu i
wyznaczanie stref zagrożeń. W procesach życiowych promieniowanie elektromagnetyczne
może powodować zmiany biologiczne, wpływa na przebieg i może powodować wystąpienie
zaburzeń miedzy innymi funkcji odśrodkowego układu nerwowego, narządów słuchu i
wzroku. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło promieniowania zmienia
warunki bytowania człowieka. Do najważniejszych czynników mający wpływ na
oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka, czyli
parametrów pola należą:
− Odległość od źródła promieniowania,
− Natężenie pola elektromagnetycznego,
− Czas przebywania w tym polu (czas ekspozycji).
W przeciwieństwie do wielu fizycznych czynników środowiska jak np. hałas,
występowanie pola elektromagnetycznego nie jest rejestrowane przez zmysły człowieka, co
pomniejsza świadomość występującego zagrożenia. Co więcej brak jest kompleksowego
monitoringu w zakresie występowania pola elektromagnetycznego czy zasięgu
promieniowana niejonizuącego, co uniemożliwia pełną ocenę skali rzeczywistego
oddziaływania wokół obiektów i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.
Jednym z celów projektu GPOŚ jest ochrona przed promieniowaniem niejonizującym.
Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięć wyszczególnionych w projekcie GPOŚ nie
powinno negatywnie oddziaływać na środowisko, niemniej jednak mogą pojawić się sytuacje
konfliktowe w stosunku do lokalizacji stacji telefonii komórkowej.
7. Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym krajowym i wojewódzkim, istotnych z punktu
widzenia projektu GPOŚ oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy ochrony
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
Nadrzędnym celem projektu GPOŚ jest takie gospodarowanie zasobami środowiska,
które pozwoli nam zachować jego naturalne walory przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu
gospodarczego.
We wspomnianych wyżej dokumentach w pierwszej kolejności dokonano analizy i
oceny stanu środowiska w województwie, a następnie określono główne priorytety i cele
ochrony środowiska. Ze względu na czas realizacji podzielono je na krótkookresowe i
średniookresowe, a w ich obrębie wyznaczono szczegółowo kierunki działań w zakresie
realizacji określonych celów.
W GPOŚ wyznaczono działania w ramach następujących priorytetów
ekologicznych:
− Ochrony wód,
− Przeciwdziałania zagrożeniom środowiska,
− Gospodarki odpadami,
− Ochrona powietrza,
− Ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju
lasów (ochrona przrody) ,
− Ochrony powietrza atmosferycznego,
− Ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym,
Wszystkie te priorytety zgodne są z wyższej rangi dokumentami określającymi
politykę w dziedzinie gospodarki i ochrony środowiska.
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8. Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na: różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz,
klimat, zasoby naturalne, zabytki z uwzględnieniem zależności miedzy tymi
elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy
Ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko, zabytki
i zdrowie ludzi wybranych priorytetowych działań inwestycyjnych, realizowanych
w ramach POŚ dla Gminy Łańcut
Nazwa projektu

Efekt projektu

Kontrola i modernizacja sieci
kanalizacyjnej

Ochrona wód przed
zanieczyszczeniem

Kontrola i modernizacja sieci
wodociągowych

Zapewnienie mieszkańcom
gminy odpowiedniej jakości
wody

Propagowanie odnawialnych źrodeł
energii

Modernizacja dróg
Przebudowa drzewostanów
uszkodzonych i niezgodnych z
siedliskiem oraz pielęgnowanie
istniejących i tworzenie nowych form
ochrony przyrody
Edukacja ekologiczna

Rodzaj oddziaływania na
środowisko, zdrowie i
życie ludzi
Oddziaływanie
bezpośrednie,
długoterminowe, stałe,
mieszane
Oddziaływanie
bezpośrednie,
długoterminowe, stałe,
mieszane

Zmniejszanie
zanieczyszczenia
powietrza
Ochrona powietrza
atmosferycznego, klimatu i
warstwy ozonowej, ochrona
przed halasem

Oddziaływanie
bezpośrednie,
długoterminowe, stałe,
mieszane

Przywrócenie terenom
odpowiedniej szaty roślinnej
Ochrona różnorodności
biologicznej

Oddziaływanie
bezpośrednie,
długoterminowe, stałe

--------------

Stabilizacja i zabezpieczenie cieków
wodnych

Przeciwdziałania zagrożeniom
środowiska

Wzmocnienie systemu kontroli
przewożonych towarów i materiałów
niebezpiecznych

Przeciwdziałania zagrożeniom
środowiska

----------------------

-------------Oddziaływanie
bezpośrednie,
długoterminowe, stałe,
mieszane
Oddziaływanie
bezpośrednie,
długoterminowe, stałe,
mieszane

Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej korzystne dla środowiska będą
działania realizowane w ramach priorytetów:
− Ochrona przyrody,
− Ochrona powietrza atmosferycznego,
− Ochrona wód
Najwięcej potencjalnie niekorzystnych oddziaływań na środowisko będzie wiązać się
z realizacją działań w ramach działań:
− Stabilizacja i zabezpieczeniem cieków wodnych,
− Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
− Ochrona powietrza - Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Należy przy tym zaznaczyć, że funkcjonowanie zrealizowanych już działań będzie
korzystnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi.
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9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację
przyrodniczą przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko realizacji
projektowanego dokumentu
Projekt GPOŚ jest dokumentem służącym poprawie stanu środowiska, jego
poszczególnych komponentów poprzez sformułowanie priorytetowych celów i realizujących
je podmiotów w ramach nakreślonych działań i zadań.
Realizacja zadań związanych z lokalizacją i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych
w może potencjalnie wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko, zarówno na
etapie budowy jak i funkcjonowania.
−
−
−

W GPOŚ będą to przedsięwzięcia związane z:
Ochroną wód – inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej (m.in. wodociągi,
kanalizacja,),
Ochroną przed hałasem i poprawą klimatu akustycznego tj. realizacja inwestycji
drogowych,
Wykorzystaniem energii odnawialnej (budowa farm wiatrowych)

Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do
racjonalnego poziomu poprzez m.in. prawidłowy wybór lokalizacji, gdyż skala potencjalnych
przekształceń środowiska zależna jest w istotnym stopniu od lokalnych uwarunkowań
przyrodniczych. Ponadto prawodawstwo polskie w zakresie ochrony środowiska daje
narzędzie zapobiegania i ograniczania przewidywanych negatywnych oddziaływań
przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na stan środowiska w postaci procedur
postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przepisów prawa
dotyczących pozwoleń zintegrowanych, standardów emisyjnych z instalacji oraz systemu
kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Szczególnej uwagi
wymagają procesy projektowe inwestycji, w tym wybór technologii oraz przeprowadzenie
dokładnej analizy oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Zapobieganie i ograniczanie przewidywanych negatywnych oddziaływań na
środowisko, które mogą być rezultatem realizacji niektórych działań i przedsięwzięć
omawianych dokumentów następować będzie poprzez:
− Właściwy wybór lokalizacji przedsięwzięć poprzedzony wariantowaniem i
szczegółowym rozpoznaniem lokalnych warunków przyrodniczych,
− Przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięć zastosowanie odpowiednich rozwiązań
technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, w tym stosowanie technologii
spełniających kryteria BAT,
− Zastosowanie rozwiązań minimalizujących presję na środowisko np. w przypadku
realizacji inwestycji drogowych /zapewnienie przepustów i kładek dla migrujących
zwierząt, wykonanie okratowania urządzeń odwadniających pasy drogowe.
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10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie GPOŚ,
uzasadnienie ich wyboru oraz metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w
tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk
we współczesnej wiedzy
Zgodnie przepisami prawa zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien
obejmować przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie
dokumentu podlegającego postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W przypadku projektu GPOŚ wskazanie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań
przyjętych w projekcie Programu jest w zasadzie niemożliwe. Projekt GPOŚ jest
dokumentem skutkującym wprowadzeniem rozwiązań proekologicznych. Opracowany został
z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymogów prawnych w zakresie ochrony
środowiska (Dyrektyw UE i ich transpozycji do prawa polskiego), uwarunkowań wynikających
z aktualnego stanu środowiska na terenie gminy oraz z uwzględnieniem zidentyfikowanych
podstawowych problemów i zagrożeń – naturalnych i antropogenicznych. Stąd sporządzenie
wariantu alternatywnego z propozycją rozwiązań ograniczania przewidywanego
negatywnego oddziaływania jest utrudnione.
W projekcie GPOŚ zostały określone priorytetowe cele ekologiczne i działania
służące ich realizacji. Niemniej nie można całkowicie wykluczyć negatywnego oddziaływania
na środowisko części inwestycji zaproponowanych w omawianym dokumencie, pomimo
założenia, iż mają służyć jego poprawie i ochronie.
Możliwe do zaproponowania rozwiązania alternatywne z zakresu zadań nie
inwestycyjnych i edukacji ekologicznej, ograniczające potrzebę intensywnych procesów
inwestycyjnych, mogących negatywnie wpływać na środowisko zostały ujęte i
wyeksponowane w projekcie GPOŚ.

−
−

−
−

W projekcie GPOŚ są to przede wszystkim propozycje zadań takich jak:
W zakresie ochrony wód – modernizacja wodociągów, promocja urządzeń
oszczędzających wodę,
W zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego
i energochłonności i oszczędzania surowców nieodnawialnych – poprawa jakości
dróg, wspieranie infrastruktury społecznej i usług na poziomie lokalnym,
ograniczającym potrzebę podróżowania, , promowanie i wspieranie wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych, budowa ścieżek ekologicznych, zorganizowane
odbieranie odpadów od mieszkańców
Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez różnego rodzaju akcje
proekologiczne
Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,
(odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców.

Wobec powyższego, w zasadzie jedynym nasuwającym się rozwiązaniem
alternatywnym jest brak realizacji zadań określonych w projekcie PPOŚ co mogłoby wiązać
się z brakiem poprawy lub nawet pogorszeniem stanu poszczególnych elementów
środowiska oraz potęgowaniem istniejących już zagrożeń. Przyjęte w projekcie PPOŚ
rozwiązania,
łącznie
z istotnym promowaniem działań edukacyjnych, mających na celu minimalizację ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych i usuwanych, wspieranie działań informacyjnoedukacyjnych
w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami w przemyśle, wzmacnianie kontroli
prawidłowego postępowania z odpadami w zasadzie wyczerpują możliwości przedstawienia
wariantów alternatywnych.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu GPOŚ jest dokumentem
wspomagającym Program poprzez wskazanie na ewentualne powstanie zagrożeń
związanych
65

Program Ochrony Środowiska Gminy Łańcut
z niepełną jego realizacją. W szczególności zagrożenia mogą pojawić się w przypadku
ograniczenia środków jakie są niezbędne do doprowadzenia planowanych przedsięwzięć do
zakończenia. Z tego względu jednym z kierunków wariantowania są rozwiązania nisko
kosztowe lub długoterminowe.
Napotkane trudności związane z realizacją niektórych zadań określonych
w projekcie GPOŚ to:
− Pozyskanie terenów pod inwestycje (odpowiednie warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, przyrodnicze),
− Konflikty społeczne,
− Wysokie koszty realizacji (zwłaszcza na terenach o niekorzystnym ukształtowaniu),
11. Informacja o przewidywanych metodach analizy ustaleń projektu GPOŚ oraz
częstotliwości jej przeprowadzania
Warunkiem osiągnięcia założonych celów ekologicznych jest konsekwentna
realizacja działań określonych w projekcie GPOŚ, jego okresowa weryfikacja i aktualizacja
wraz z oceną skutków dla środowiska. Odpowiedzialni za to są uczestnicy wdrażania
projektu GPOŚ Zarządzanie, realizacja i kontrola projektu GPOŚ na poziomie gminnym,
prowadzone będą przez administrację samorządową oraz przez inne instytucje w zakresie i z
zastosowaniem instrumentów określonych ustawami.
Analiza i ocena realizacji przedsięwzięć zawartych w analizowanym projekcie
dokumentu
prowadzona będzie poprzez monitoring oparty na danych statystycznych WUS i GUS,
danych Państwowego Monitoringu Środowiska – WIOŚ w Rzeszowie oraz informacji
pochodzących od organów ochrony środowiska i administracji realizujących przepisy prawa
w zakresie ochrony środowiska.
Zakres monitoringu będzie obejmował:
Zmiany stanu środowiska w odniesieniu do roku bazowego,
Stopnień realizacji celów ekologicznych,
Oceny wykonania przyjętych działań,
Zmian realizacyjnych projektu GPOŚ
Obowiązkiem Wójta Gminy jest sporządzanie co 2 lata raportu z wykonania GPOŚ,
który przedkładany będzie Radzie Gminy. Raport oraz ocena uwarunkowań realizacji
ocenianego dokumentu stanowi podstawę do aktualizacji strategii i poprawy stanu
środowiska. Program ochrony środowiska uchwala się co najmniej raz na 4 lata.
Zamieszczone w projekcie GPOŚ propozycje wskaźników monitorowania realizacji
działań pozwalają ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku realizacji tych
działań.
−
−
−
−

12. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Położenie Gminy, jak również zakres działań o przewidywanych do realizacji w
ramach wdrażania GPOŚ determinują brak transgranicznego oddziaływania projektu ww.
dokumentu.
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13. Wnioski końcowe
Celem prognozy oddziaływania na środowisko było ustalenie czy i w jaki sposób
działania ujęte w ramach priorytetu GPOŚ mogą oddziaływać na środowisko.
Zidentyfikowane w projekcie Programu cele, priorytety ekologiczne oraz działania wpisują się
w cele w zakresie ochrony środowiska, jakie zostały ustalone na poziomie wojewódzkim,
krajowym i międzynarodowym. Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w
ramach projektu GPOŚ bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter
lokalny. Ponadto należy zaznaczyć, że w fazie realizacji zaznaczą się niewielkie
oddziaływania niekorzystne, a dopiero funkcjonujące przedsięwzięcia będą przyczyniały się
do poprawy stanu środowiska. Niekorzystne oddziaływania mogą być znacznie ograniczone
np. poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej korzystne dla środowiska
będą działania realizowane w ramach priorytetów:
− Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów,
− Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej,
− Pozyskiwanie energii z e źródeł odnawialnych.
− Objecie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórka odpadów
Najwięcej potencjalnie niekorzystnych oddziaływań na środowisko będzie
wiązać się z realizacją działań w ramach priorytetów:
− Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych,
− Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
− Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
W przypadku realizacji działań prowadzonych na terenach objętych ochroną przyrody
bądź należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania. Dotyczy to szczególnie
realizacji odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza w zakresie energetyki wiatrowej, dróg.)
Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko realizowanych przedsięwzięć
możliwa będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
Zaniechanie realizacji działań określonych w priorytetach ekologicznych prowadzić
będzie do pogorszenia stanu środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców.
Przeprowadzona analiza i ocena działań w ramach priorytetów ekologicznych w
projekcie GPOŚ pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę
jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego, a
także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.
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14.Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu
„Program ochrony środowiska Gminy Łańcut na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016
– 2019 wynika z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa ta określa nowe zasady i tryb postępowania w sprawach:
o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
o ocen oddziaływania na środowisko i transgranicznego oddziaływania na środowisko,
o oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
wcześniej regulowanych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.z 2008r. Nr 25 poz.150, z późn.zm.). Określa także organy administracji właściwe w
tych sprawach.
Ustawa wprowadza również szereg zmian o różnym charakterze w 16 uchwalonych
wcześniej ustawach. Konsekwencją nowych regulacji jest m.in. usunięcie z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska rozdziałów dot. ocen oddziaływania na
środowisko oraz udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska.
Celem ww. zmian ustawowych, w tym zmian procedur i zmian organizacji służb ochrony
środowiska jest:
− usunięcie niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym,
− ujednolicenie, a przede wszystkim przyspieszenie procedur przygotowania wielkich
inwestycji infrastrukturalnych - w szczególności dróg ekspresowych i autostrad.
Ustawa precyzuje kwestie udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów oraz
przy podejmowaniu decyzji dot. środowiska i jego ochrony (w tym ocen oddziaływania na
środowisko oraz pozwoleń zintegrowanych) stosownie do przepisów Konwencji z Aarhus
oraz dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003r. w
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, rozszerzając prawa
społeczeństwa w odniesieniu do wcześniej obowiązującego stanu prawnego.
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny
oddziaływania niektórych planów i programów na środowisko, art. 3, ust. 1 –
postępowanie w sprawie OOŚ będzie przeprowadzane dla opracowań, których
uchwalenie, bądź przyjęcie może mieć znaczące skutki dla środowiska,
• Dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska, gwarantująca każdemu dostęp do informacji o środowisku będących
w posiadaniu organów władzy publicznej. Informacje o środowisku są udostępniane
każdemu, kto się o to zwróci z wnioskiem o ich udostępnienie.
• Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu GPOŚ uwzględnia
zagadnienia określone art. 51. ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zakres
merytoryczny wynikający z uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest:
 Identyfikacja możliwych do określenie skutków środowiskowych (głównie
pozytywnych oraz negatywnych) realizacji działań określonych w ramach
zidentyfikowanych celów,
 Identyfikacja i eliminacja tych działań, których negatywne skutki środowiskowe
pozostają w sprzeczności z wymogami prawa,
 Ustalenie czy realizacja działań, projektów w zidentyfikowanych celach sprzyja
ochronie środowiska przyrodniczego i zrównoważonemu rozwojowi województwa
podkarpackiego oraz czy w wystarczający sposób zapobiega powstawaniu konfliktów
i zagrożeń,
 Wskazanie, jeżeli jest to zasadne, rozwiązań alternatywnych przyczyniających się do
zmniejszenia obciążeń środowiska.
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Prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do zbioru różnych działań
realizowanych w ramach zidentyfikowanych priorytetów, które będą realizowane na terenie
powiatu łańcuckiego. Projekt wskazuje rejony koncentracji działań służących ochronie
pewnych elementów środowiska, ale zarazem mogących oddziaływać na inne elementy.
W najbardziej niekorzystnych sytuacjach oddziaływania mogłyby się nakładać
i kumulować. W prognozie oddziaływania na środowisko starano się zwracać uwagę przede
wszystkim na potencjalne, możliwe do zidentyfikowania, zagrożenia dla środowiska,
zabytków, zdrowia ludzi, dlatego też najbardziej skoncentrowano się na zagrożeniach, jakie
mogą powstać w wyniku realizacji działań inwestycyjnych w ramach zidentyfikowanych
priorytetów.
Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano doświadczenia i metodykę zastosowaną
w różnych prognozach opracowanych dla dokumentów strategicznych. Analiza celów
zdefiniowanych w projekcie GPOŚ wykazała, że są one zgodne z celami dokumentów
strategicznych gminy, powiatu i województwa oraz realizują cele środowiskowe ujęte
w krajowych i międzynarodowych dokumentach strategicznych.
W Prognozie przeanalizowano, w jaki sposób realizacja wszystkich działań wpłynie
na: emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie do
środowiska ścieków, korzystanie z wody, bioróżnorodność, krajobraz, powierzchnię ziemi
łącznie z glebą,
obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
wykorzystanie przestrzenie, zabytki oraz zdrowie ludzi.
Oddziaływanie na środowisko określano jako: neutrale, potencjalnie niekorzystne,
niekorzystne, potencjalnie korzystne, korzystne. Dla potrzeb analiz skoncentrowano się na
tych działaniach, których realizacja bezpośrednio będzie ingerować w środowisko, przy czym
brano pod uwagę łącznie etap budowy i funkcjonowania. Dokonano także analizy
przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko, zabytki i zdrowie ludzi działań
realizowanych w ramach priorytetów ekologicznych.
Zidentyfikowano prawdopodobne skutki środowiskowe w zależności od trwałości ich
występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe)
oraz w zależności od rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane). Punktem odniesienia był istniejący stan środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych działań.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej korzystne dla środowiska będą
działania realizowane w ramach priorytetów:
− Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów,
− Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej,
− Pozyskiwanie energii z e źródeł odnawialnych.
− Gospodarka odpadami (Objecie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych)
Najwięcej potencjalnie niekorzystnych oddziaływań na środowisko będzie wiązać się
z realizacją działań w ramach działań:
− Regulacja cieków wodnych,
− Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
− Ochrona powietrza - Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
Działania zmierzające do realizacji zamierzeń inwestycyjnych związanych z produkcją
energii ze źródeł odnawialnych będą koncentrować się na obszarach, gdzie występują
udokumentowane źródła i zasoby energii odnawialnej, przy czym produkcja i dostarczanie
energii do odbiorców może odbywać się z następujących obiektów: siłowni wiatrowych,
małych elektrowni wodnych, instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną,
biogaz i biomasę.
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Koniecznym jest zaznaczenie, że dla województwa podkarpackiego nie został
jeszcze opracowany program możliwości rozwoju energetyki wiatrowej, ani żaden program
dotyczący oceny zasobów i potencjalnych możliwości pozyskania surowców dla energetyki
odnawialnej.
Zapobieganie i ograniczanie przewidywanych negatywnych oddziaływań na
środowisko, które mogą być rezultatem realizacji niektórych działań i przedsięwzięć
omawianych dokumentów następować będzie poprzez:
 Właściwy wybór lokalizacji przedsięwzięć poprzedzony wariantowaniem i
szczegółowym rozpoznaniem lokalnych warunków przyrodniczych, co jest
szczególnie istotne w kontekście specyfiki województwa, charakteryzującego się
znacznym udziałem obszarów objętych ochroną prawną w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie przyrody,
 Przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięć zastosowanie odpowiednich rozwiązań
technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, w tym stosowanie technologii
spełniających kryteria BAT,
 Zastosowanie rozwiązań minimalizujących presję na środowisko
Należy zaznaczyć, że funkcjonowanie zrealizowanych już działań będzie korzystnie wpływać
na stan środowiska i zdrowie ludzi.
W projekcie GPOŚ nie zostało uwypuklone transgraniczne oddziaływania na
środowisko, ze względu na niewielką skalę przedsięwzięć i dużą odległość od granicy
państwa
Ważne będą działania związane z monitorowaniem zmian środowiska,
uwzględniające informowanie, ostrzeganie i reagowanie pod kątem potencjalnych
zagrożeń.
Realizacja uchwalonego GPOŚ pozwoli na wykonywanie działań proekologicznych.
Gminny Program Ochrony Środowiska ppracowany został z uwzględnieniem aktualnie
obowiązujących wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska (Dyrektyw UE i ich
transpozycji do prawa polskiego), uwarunkowań wynikających z aktualnego stanu
środowiska na terenie województwa oraz z uwzględnieniem zidentyfikowanych
podstawowych problemów i zagrożeń – naturalnych i antropogenicznych. Stąd sporządzenie
wariantu alternatywnego z propozycją rozwiązań ograniczania przewidywanego
negatywnego oddziaływania jest utrudnione.
W projekcie GPOŚ zostały określone priorytetowe cele ekologiczne oraz działania,
służące ochronie środowiska. Niemniej nie można całkowicie wykluczyć negatywnego
oddziaływania na środowisko niektórych inwestycji, pomimo założenia, iż mają służyć jego
poprawie i ochronie. W wielu dziedzinach brak realizacji tych inwestycji wiązałby się
z kontynuacją negatywnych oddziaływań, brakiem poprawy stanu środowiska, a nawet z jego
pogorszeniem i powstawaniem nowych zagrożeń. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć
związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniem, ochrona przeciwpowodziową,
W zasadzie jedynym rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji projektu GPOŚ,
co mogłoby wiązać się z brakiem poprawy poszczególnych elementów środowiska oraz
potęgowaniem istniejących już zagrożeń.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu GPOŚ jest dokumentem
wspomagającym ten projekt poprzez wskazanie na ewentualne powstanie zagrożeń
związanych
z niepełną jego realizacją. W szczególności zagrożenia mogą pojawić się w przypadku
ograniczenia środków, jakie są niezbędne do doprowadzenia planowanych przedsięwzięć do
zakończenia. Z tego powodu wariantowanie polega na wskazaniu efektów realizacji
Programu lub nie realizowania wskazanych w nim działań.
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