Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

PROGRAM OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA GMINY
WIŚNIOWA NA LATA 2023-2026
z perspektywą
do roku 2030

Wiśniowa, 2022

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

Zamawiający:
Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa

Wykonawca:

ul. 1 Maja 7/3
39 – 400 Tarnobrzeg
tel. 608 764 462
mail: biuro@greenlynx.pl
www.greenlynx.pl

Zespół autorski:
mgr inż. Paweł Ryś
mgr Patrycja Ślęzak
Wiktoria Dudek

2

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

Spis treści
Spis treści .............................................................................................................................................. 3
1. Wykaz skrótów.................................................................................................................................. 5
2. Wstęp ................................................................................................................................................. 6
2.1.Podstawa prawna opracowania ............................................................................................... 8
2.2.Spójność z dokumentami strategicznymi ............................................................................... 8
2.3. Uwarunkowania wynikające z nadrzędnych dokumentów strategicznych ....................... 9
2.4. Uwarunkowania wynikające z dokumentów o charakterze programowym/
wdrożeniowym................................................................................................................................. 11
2.4.1. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego .................................................... 11
2.4.2.Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego ................................ 14
2.4.3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Strzyżowskiego........................................... 17
3. Ocena stanu środowiska ............................................................................................................... 18
3.1. Charakterystyka Gminy Wiśniowa........................................................................................ 18
3.1.1. Położenie administracyjne.............................................................................................. 18
3.1.2. Położenie fizyczno – geograficzne................................................................................ 20
3.1.3.Sytuacja demograficzna .................................................................................................. 21
3.1.4. Gospodarka ...................................................................................................................... 24
3.1.5. Systemy infrastruktury technicznej ............................................................................... 28
3.1.6. Zabytki i dobra kultury ..................................................................................................... 35
3.1.7. Odnawialne źródła energii .............................................................................................. 40
3.1.8. Warunki klimatyczne ....................................................................................................... 53
3.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza ..................................................................................... 57
3.2.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza ................................................................................. 57
3.2.2. Roczna ocena zanieczyszczeń powietrza ................................................................... 60
3.2.3. Działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń ........................................... 66
3.3. Zagrożenia hałasem ............................................................................................................... 69
3.4. Pole elektromagnetyczne ...................................................................................................... 72
3.5. Gospodarowanie wodami ...................................................................................................... 75
3.5.1. Wody podziemne ............................................................................................................. 75
3.5.2. Wody powierzchniowe .................................................................................................... 79
3.6. Gospodarka wodno – ściekowa ............................................................................................ 81
3.7. Zasoby geologiczne ................................................................................................................ 84
3.8. Gleby ......................................................................................................................................... 88
3.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów....................................... 93
3.10. Zasoby przyrodnicze .......................................................................................................... 102
3

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

3.10.1. Zasoby leśne ................................................................................................................ 102
3.10.2. Obszary i obiekty prawnie chronione ....................................................................... 104
3.11. Zagrożenia poważnymi awariami ..................................................................................... 110
3.12. Efekty realizacji poprzedniego Programu ochrony środowiska ................................... 113
4.Cele Programu ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa ..................................................... 117
5. System realizacji Programu ochrony środowiska Gminy Wiśniowa ..................................... 118
6. Streszczenie .................................................................................................................................. 119
7. Spis tabel ....................................................................................................................................... 122
8. Spis map ........................................................................................................................................ 123
9. Spis rycin ....................................................................................................................................... 124
10. Spis fotografii .............................................................................................................................. 124
11. Spis wykresów ............................................................................................................................ 124
12. Spis załączników ........................................................................................................................ 124
13. Bibliografia................................................................................................................................... 124

4

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

1. Wykaz skrótów
B(a)P - benzo(a)piren
c.w.u. – ciepła woda użytkowa
GUS - Główny Urząd Statystyczny
GPZ – Główny Punkt Zasilający
JCWP - Jednolite Części Wód Powierzchniowych
JCWPd - Jednolite Części Wód Podziemnych
KSRG - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OZE – Odnawialne Źródła Energii
PGW - Plan gospodarowania wodami
POP - Program Ochrony Powietrza
POŚ - Program ochrony środowiska
ppk – punkt pomiarowo-kontrolny
PZZK - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
RDW - Ramowa Dyrektywa Wodna
TSP (totalsuspendedparticulates) – całkowity pył zawieszony, czyli wszystkie
aerozole, o średnicy cząstek zarówno poniżej, jak i powyżej 10 mikrometrów
RPO - Regionalne Programy Operacyjne
UE - Unia Europejska
Ustawa POŚ - Ustawa Prawo ochrony środowiska
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
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2. Wstęp
Niniejsze opracowanie określa nowe cele i kierunki działań w zakresie ochrony
środowiska, które w latach 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 będą realizowane
przez Gminę Wiśniowa.
Dokument ten ma usprawnić prowadzenie systematycznych działań na rzecz
poprawy

stanu

środowiska

w obrębie

analizowanych

obszarów

interwencji,

w latach 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030. W ,,Programie Ochrony
Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”
(zwanym dalej POŚ) określony został cel nadrzędny oraz cele szczegółowe dotyczące
poszczególnych obszarów interwencji. W dokumencie zawarto informacje dotyczące
aspektów finansowych realizacji Programu oraz harmonogram działań wraz
z koncepcją monitoringu ich wdrażania. Wszystkie cele, kierunki interwencji i zadania
zawarte w Programie zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu dokładnej analizy
stanu środowiska Gminy Wiśniowa.
Na podstawie aktualnego stanu środowiska naturalnego Gminy, a także
uwarunkowań wynikających z dokumentów programowych, wyznaczono cele
i kierunki działań. Zaproponowano dla nich zadania, których wykonanie jest niezbędne,
aby zachować bądź poprawić stan środowiska, wypełnić zobowiązania unijne, a tym
samym poprawić jakość życia mieszkańców.
Każdy cel przedstawiony w niniejszym POŚ został określony w oparciu
o zasadę SMART. Pozwala ona na zdefiniowanie konkretnych kierunków działań tak,
aby ich realizacja była mierzalna, akceptowalna i realna do osiągnięcia. W myśl ww.
zasady konieczne jest także wskazanie terminów, w których planowane zadania
powinny zostać ukończone.
W trakcie tworzenia opracowania Programu został wykorzystany model „siły
sprawcze - presja - stan - wpływ - reakcja” (D-P-S-I-R). Jako „siły sprawcze” rozumie
się

np.

warunki

społeczno-gospodarcze,

demograficzne,

meteorologiczne,

hydrologiczne, napływy transgraniczne, natomiast „presje” są wywierane przez
powyższe warunki (np. emisje zanieczyszczeń). „Stan” to zastana jakość środowiska,
który łączy się bezpośrednio z jego „wpływem” (np. wpływ stanu środowiska na
zdrowie i życie społeczne). „Reakcja/ odpowiedź” następuje poprzez tworzone polityki,
programy, plany (mają one wpływ także na wcześniejsze elementy). Model D-P-S-I-R
6
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wskazuje, iż zjawiska społeczne i gospodarcze prowadzą do wywierania presji na
środowisko. Prowadzi to do zmiany stanu środowiska, które wpływa bezpośrednio na
zdrowie ludzi, ekosystemy i gospodarkę (Rys.1). Wpływ ten wyzwala z kolei społeczną
i polityczną reakcję kształtującą w sposób bezpośredni i pośredni poszczególne
elementy modelu.

Rycina 1 Główne elementy schematu DPSIR (D - Drivingforces – Siły napędowe, P Pressure – presja , S-State- stan, I - Impact - skutki, R - Response – odpowiedź)
źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska”

Ocena stanu środowiska naturalnego Gminy Wiśniowa sporządzona została na
podstawie informacji udostępnionych przez następujące instytucje:


Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(Państwowy Monitoring Środowiska),



Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych),



Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Rzeszowie,



Państwowe

Gospodarstwo

Wodne

Wody

Polskie

Regionalny

Zarząd

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,



Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i jednostki podległe, urzędy miast
i gmin powiatu strzyżowskiego,

a także informacji zawartych na stronach internetowych instytucji publicznych
działających w obszarze ochrony środowiska, istniejących programów, planów działań
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w poszczególnych dziedzinach, sprawozdań z ich realizacji, oraz materiałów
dodatkowych, udostępnionych przez Gminę Wiśniowa i podległe jej jednostki.
2.1.Podstawa prawna opracowania
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)
realizacja polityki ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju,
programów

i

dokumentów

programowych

oraz

za

pomocą

wojewódzkich,

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (art. 14 ust. 1 i 2). POŚ
sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy (art.
17 ust.1 Ustawy POŚ), a uchwala sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy
(art. 18 ust. 1). Projekt wojewódzkiego POŚ opiniowany jest przez Ministra
Środowiska, powiatowego przez zarząd województwa, a gminnego przez zarząd
powiatu (art. 17 ust. 2).
Poniższy dokument powstał w oparciu o najnowsze rekomendacje zawarte
w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony

środowiska”

(Warszawa,

2015)

opracowanych

przez

Ministerstwo

Środowiska.
2.2.Spójność z dokumentami strategicznymi
W celu zapewnienia adekwatności i komplementarności Programu ochrony
środowiska dla Gminy Wiśniowa, zadbano o jego spójność z:


Nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, tj.:
o Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesności,
o Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą
do 2030 roku,
o Strategią zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku,
o Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2030,
o Polityką energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040),
o Polityką ekologiczną Polski do 2030 roku (PEP2030).



Dokumentami sektorowymi, tj.:
o Aktualizacją Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2025
z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r. z 2021 r.
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o Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
z 2017 roku,
o Krajowym planem gospodarki odpadami 2022,
o Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
o Założeniami do programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”
o Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020,
o Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.


Innymi dokumentami o charakterze programowym/wdrożeniowym, np.:
o Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030,
o Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata
2020-2023 z perspektywą do 2027 roku,
o Strategia Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 – 2025,
o Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 20142017 z perspektywą do 2021.

2.3. Uwarunkowania wynikające z nadrzędnych dokumentów strategicznych
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 roku)
Jednym z głównych celów Strategii jest stały wzrost produktywności poprzez
tworzenie warunków dla lepszej samoorganizacji ekosystemów technologicznoprzemysłowych. W osiągnięciu tego celu ważna jest aktywna rola instytucji sektora
publicznego w rozwoju innowacyjnych sposobów adresowania wyzwań społecznych,
w tym wprowadzanie regulacji stymulujących wdrażanie innowacji w takich
dziedzinach jak np. ochrona środowiska i ochrona zdrowia.
Kolejnym celem jest zrównoważony rozwój społeczny i regionalny, czyli
harmonijny rozwój całego kraju, wrażliwy na terytorialną różnorodność i jej atuty,
a jednocześnie dbający o zapewnienie całemu społeczeństwu wysokiej jakości życia.
Istotne znaczenie w kontekście realizacji tego kierunku interwencji ma rozwój
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Podstawą PPP jest taki podział zadań
między sektorem prywatnym i publicznym oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności,
aby wspólne przedsięwzięcie zrealizować efektywnie oraz z korzyścią dla
9

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

społeczeństwa. PPP stwarza szansę na realizację istotnych projektów, w takich
obszarach jak np. edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska czy infrastruktura,
a zarazem stanowi wyzwanie dla administracji publicznej i przedsiębiorców.
Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP2030)
Cele szczegółowe PEP zostały określone w odpowiedzi na zidentyfikowane
najważniejsze trendy w obszarze środowiska. Założono, że ich osiągnięcie jest
możliwe

z jednoczesnym

uwzględnieniem

ochrony

środowiska,

potrzeb

gospodarczych i społecznych.
Kierunki interwencji obejmują wszystkie obszary tematyczne polityki ochrony
środowiska.
Tab. 1 Cele szczegółowe i kierunki interwencji zaplanowane w ramach PEP2030
Cele szczegółowe

Kierunki interwencji
Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa
i gospodarki

Środowisko i zdrowie poprawa jakości środowiska
i bezpieczeństwa
ekologicznego

Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub
istotne zmniejszenie ich oddziaływania
Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego
i ochrony radiologicznej
Zarządzanie zasobami dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona
różnorodności biologicznej i krajobrazu

Środowisko i gospodarka zrównoważone
gospodarowanie zasobami
środowiska

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej
Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym
Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez
opracowanie i wdrożenie Polityki Surowcowej Państwa
Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz
upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT
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Cele szczegółowe

Kierunki interwencji

Środowisko i klimat łagodzenie zmian klimatu
i adaptacja do nich oraz
zapobieganie ryzyku klęsk
żywiołowych

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptacja do nich

Cele horyzontalne

Kierunki interwencji

Środowisko i edukacja rozwijanie kompetencji
(wiedzy, umiejętności i postaw)
ekologicznych społeczeństwa

Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców
zrównoważonej konsumpcji

Środowisko i administracja poprawa efektywności
funkcjonowania instrumentów
ochrony środowiska

Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną
środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania

źródło: PEP 2030

2.4. Uwarunkowania wynikające z dokumentów o charakterze programowym/
wdrożeniowym
2.4.1. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego
Województwo podkarpackie w projekcie dokumentu „Strategia rozwoju
województwa – Podkarpackie 2030” określa szereg wyzwań również w zakresie
ochrony środowiska. Głównym celem w tym obszarze jest utrzymanie dobrego stanu
środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój
województwa.
W ww. dokumencie określono główne kierunki działań w zakresie ochrony
środowiska, które mają doprowadzić do realizacji celu szczegółowego priorytetu, a tym
samym celu głównego obszaru tematycznego, jakim jest: Infrastruktura dla
zrównoważonego rozwoju i środowiska (Tab.2).
Tab. 2 Kierunki działań w zakresie ochrony środowiska w Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego 2030
Priorytet
(cel szczegółowy priorytetu)
Bezpieczeństwo
energetyczne i OZE
(Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego regionu oraz

Kierunki działań
-budowa nowych, rozbudowa i modernizacja istniejących
sieci elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych,
-budowa sieci dystrybucyjnych dla transportu
elektrycznego,
11
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Priorytet
(cel szczegółowy priorytetu)
optymalizacji wykorzystania
energii i zwiększenie udziału
OZE w bilansie energetycznym
województwa)

Rozwój infrastruktury
transportowej oraz integracji
międzygałęziowej transportu
(Poprawa zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej
oraz zrównoważenie struktury
komunikacyjnej na obszarze
województwa)
Poprawa dostępności
komunikacyjnej wewnątrz
regionu oraz rozwój
transportu publicznego
(Poprawa wewnętrznej
dostępności komunikacyjnej
zapewniającej spójność
przestrzenną regionu oraz
integrację obszarów
funkcjonalnych)
Przeciwdziałanie i
minimalizowanie skutków
zagrożeń wywołanych
czynnikami naturalnymi
(Zwiększenie odporności
wszystkich struktur
regionalnych na zagrożenia
wynikające ze zmian
klimatycznych)

Kierunki działań
-modernizacja budynków w kierunku budownictwa
energooszczędnego i pasywnego,
-ograniczenie zużycia paliw i sukcesywne zastępowanie
ich poprzez OZE,
-wsparcie energetyki opartej na OZE,
-zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie
OZE,
-opracowanie planów energetycznych, w każdej gminie
województwa

-modernizacja systemu głównych drogowych powiązań
komunikacyjnych województwa podkarpackiego z
województwami sąsiadującymi,
-modernizacja obecnej infrastruktury kolejowej i obiektów
dworcowych (np. linii kolejowej 25),
-poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury
kolejowej oraz jej rozbudowa

-poprawa infrastruktury drogowej.
-modernizacja i budowa nowych linii kolejowych,
-budowa i modernizacja dróg wszystkich kategorii,
-rozwój transportu publicznego poprzez: podwyższenie
konkurencyjności tego transportu wobec indywidualnego,
-rozwój transportu miejskiego w kierunku neutralnym
klimatycznie

-działania techniczne (w tym opracowanie dokumentacji)
mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
powodziom,
-przeciwdziałanie, minimalizowanie i usuwanie skutków
osuwisk,
-przeciwdziałanie, minimalizowanie i usuwanie skutków
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych takich jak
huragan, grad, susze, ulewne deszcze, pożary
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Priorytet
(cel szczegółowy priorytetu)

Kierunki działań

Przeciwdziałanie i
minimalizowanie skutków
zagrożeń antropogenicznych
(Ograniczenie negatywnych
skutków oddziaływania
rozwoju cywilizacyjnego na
stan środowiska)

-ochrona jakości powietrza poprzez realizowanie
programów mających na celu ograniczanie smogu i
niskiej emisji,
-przejście znacznej części gospodarki na technologie
niskoemisyjne,
-utrzymanie monitoringu hałasu,
-zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej
poprzez: przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
-zapewnienie ilościowego i jakościowego zaopatrzenia
w wodę, rozwój infrastruktury i systemów oczyszczania
ścieków,
-zapewnienie właściwej gospodarki odpadami

Zarządzanie zasobami
dziedzictwa przyrodniczego,
w tym ochrona i poprawienie
stanu różnorodności
biologicznej i krajobrazu
(Ochrona środowiska oraz
zachowanie różnorodności
biologicznej w regionie)

-utrzymanie i poprawa różnorodności biologicznej
cennych przyrodniczo terenów łąkowo-pastwiskowych,
-ochrona różnorodności krajobrazowej oraz funkcji
ekosystemów,
-zmniejszenie antropopresji na cennych przyrodniczo
obszarach turystycznych,
-poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa
poprzez: prowadzenie publicznych kampanii
edukacyjnych, edukację dzieci, młodzieży, prowadzenie
bezpośrednich działań edukacyjnych związanych z
ochroną różnorodności biologicznej

źródło:Strategia rozwoju województwa- Podkarpackie 2030

Oprócz wymienionych w powyższej tabeli wybranych kierunków działań, z punktu
widzenia ochrony środowiska ważne jest również osiągnięcie celu szczegółowego
priorytetu, jakim jest Gospodarka obiegu zamkniętego. Strategia przewiduje
następujące kierunki działań w tym zakresie: wykorzystanie nowych technologii
bezodpadowych oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
w zakresie

gospodarki

wodno-ściekowej,

innowacyjne

technologie

recyklingu

odpadów i odzysku materiału ze ścieków, ograniczanie negatywnego oddziaływania
na środowisko procesów technologicznych, wsparcie przedsięwzięć na rzecz
zmniejszenia

zużycia

surowców

w procesach

produkcyjnych,

oraz

ograniczenia

wprowadzanie

,,czystych

społeczna na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.
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2.4.2.Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego
Głównym celem Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego
jest zharmonizowanie ochrony środowiska z potrzebami społecznymi i gospodarczymi
poprzez dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów
środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Uwzględniając aktualny stan środowiska, główne problemy środowiskowe oraz
pozytywne efekty w zakresie ochrony, poprawy stanu kształtowania środowiska,
a także zagadnienia horyzontalne (adaptację do zmian klimatu, działania edukacyjne
i monitoring środowiska), koncepcje zawarte w strategiach i programach rozwoju oraz
programach

operacyjno-wdrożeniowych,

opracowane

zostały

cele

i

kierunki

interwencji, do każdego z wyznaczonych komponentów środowiskowych.
Tab. 3 Cele i kierunki interwencji do realizacji w ramach Programu dotyczące jednostek
samorządu terytorialnego

2

Cel długoterminowy

Cel operacyjny
ZP 1. Zachowanie lub przywrócenie właściwego
stanu siedlisk i gatunków oraz przeciwdziałanie
zagrożeniom dla różnorodności biologicznej
i geologicznej

ZASOBY PRZYRODNICZE

1

Obszar
interwencji

Ochrona różnorodności
biologicznej,
krajobrazowej
i geologicznej
województwa

ZASOBY WODNE
I GOSPODARKA
WODNA

Lp.

Prowadzenie
zrównoważonego
gospodarowania
wodami
umożliwiającego
osiągnięcie
i utrzymanie dobrego
stanu wód

ZP 2. Zarządzanie zasobami przyrody
i krajobrazem zarówno na obszarach
chronionych, jak
i użytkowanych gospodarczo
ZP 3. Działania z zakresu pogłębiania
i udostępniania wiedzy o zasobach
przyrodniczych
i walorach krajobrazowych województwa
ZW 1. Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych

ZW 2. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

ZW 3. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi
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Lp.

Obszar
interwencji

Cel długoterminowy

Cel operacyjny

3

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

PA 1. Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw
o małej mocy do 1 MW
PA 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze
źródeł komunikacyjnych
PA 3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze
źródeł przemysłowych
Poprawa jakości
powietrza
w województwie
podkarpackim

PA 4. Podniesienie świadomości społeczeństwa
w zakresie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie
oraz konieczności ochrony powietrza
PA 5. Osiągnięcie poziomu celu
długoterminowego dla ozonu
PA 6. Zwiększenie roli planowania
przestrzennego
w ochronie powietrza

6

ODNAWIALN
E ŹRÓDŁA
ENERGII

5

Wzrost wykorzystania
energii z odnawialnych
źródeł energii

OZE 1. Zwiększenie zastosowania instalacji
doprodukcji energii z OZE

KLIMAT
AKUSTYCZNY

4

Poprawa klimatu
akustycznego
w województwie
podkarpackim

KA 1. Poprawa klimatu akustycznego
w województwie świętokrzyskim

PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZ
NE

PA 7. Osiągnięcie krajowego celu redukcji
narażenia

Utrzymanie
dotychczasowego stanu
braku zagrożeń
ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym

PEM 1. Utrzymanie dotychczasowego stanu
braku zagrożeń ponadnormatywnym
promieniowaniem elektromagnetycznym
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Obszar
interwencji

GOSPODARKA ODPADAMI

Lp.

7

Cel długoterminowy

Cel operacyjny
GO 1. Osiągnięcie poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia
wskazanych frakcji odpadów komunalnych oraz
ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
GO 2. Wzrost selektywnego zbierania odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych

Gospodarowanie
odpadami zgodnie
z hierarchią
postępowania
z odpadami,
uwzględniając
zrównoważony rozwój
województwa

GO 3. Minimalizacja ilości wytwarzanych
odpadów
z sektora gospodarczego oraz osiągnięcie
wymaganych poziomów odzysku tych odpadów
GO 4. Koordynacja gospodarki odpadami
w województwie i edukacja ekologiczna

11

ZASOBY
GEOLOGICZNE

10

ZG 1. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie
zasobów kopalin oraz ograniczanie presji
na środowisko związanej z ich eksploatacją

POWAŻNE
AWARIE
PRZEMYSŁOWE

9

Zrównoważona
gospodarka zasobami
naturalnymi

Zmniejszenie
zagrożenia oraz
minimalizacja skutków
w przypadku
wystąpienia awarii

PAP 1. Zmniejszenie zagrożenia oraz
minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia
awarii

Racjonalne
użytkowanie zasobów
leśnych

L 1. Prowadzenie trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej

GLEBY

8

LASY

GO 5. Wzrost masy odpadów
zagospodarowanych na cele energetyczne

GL 1. Zachowanie funkcji środowiskowych,
gospodarczych, społecznych i kulturowych gleb

Ochrona gleb przed
negatywnym
oddziaływaniem
antropogenicznym,
erozją oraz
niekorzystnymi
zmianami klimatu

GL 2. Rekultywacja terenów zdegradowanych
i zdewastowanych

GL 3. Ochrona gleb w kontekście zmian klimatu

źródło: Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do roku 2023
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2.4.3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Strzyżowskiego
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2014 – 2017
z perspektywą do 2021 r. stanowi rozwinięcie na poziomie lokalnym Programu
Ochrony

Środowiska

Województwa

Podkarpackiego.

Podstawowym

celem

sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez powiat strzyżowski polityki
ochrony

środowiska

zbieżnej

z

założeniami

dokumentów

strategicznych

i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony
środowiska i przyrody na szczeblu powiatu. Program opisuje aktualny stan środowiska
powiatu oraz wskazuje najważniejsze problemy w zakresie każdego komponentu
środowiska tj.:
1. Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
3. Gospodarka odpadami
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
5. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów
7. Ochrona przed hałasem
8. Ochrona zasobów kopalin
9. Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb
10. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Program określa dla każdego z ww. komponentów środowiska cele długoterminowe
i krótkoterminowe wraz z miarami ich realizacji, a także wyznacza tzw. „Plan
operacyjny” zawierający przedsięwzięcia wytypowane na podstawie zdefiniowanych
wcześniej celów ekologicznych i obowiązujących dokumentów strategicznych kraju,
województwa i gmin.
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3. Ocena stanu środowiska
3.1. Charakterystyka Gminy Wiśniowa
3.1.1. Położenie administracyjne
Gmina Wiśniowa położona jest w środkowo – zachodniej części województwa
podkarpackiego w powiecie strzyżowskim. Od północy graniczy z gminą Wielopole
Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski), od południowego zachodu z gminą
Wojaszówka (powiat krośnieński), od zachodu sąsiaduje z gminą Frysztak (powiat
strzyżowski), natomiast od strony wschodniej graniczy z gminą Strzyżów (powiat
strzyżowski).
W jej skład oprócz Wiśniowej – siedziby gminy, wchodzą następujące sołectwa:
Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna,
Oparówka, Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice. Powierzchnia gminy
wynosi 8 329 ha, co stawia ją wśród gmin średniej wielkości, choć w powiecie jest
najmniejsza.

Mapa 1 Gmina Wiśniowa na tle powiatu strzyżowskiego
źródło: http://www.gminy.pl/
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Fot. 1 Panorama Gminy Wiśniowa
źródło: autor Jan Gaweł

Fot. 2 Panorama Gminy Wisniowa
źródło: autor Jan Gaweł
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3.1.2. Położenie fizyczno – geograficzne
Gmina Wiśniowa położona jest, według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne J. Kondrackiego, w obrębie prowincji Karpat Zachodnich z Podkarpaciem
Zachodnim i Północnym, Makroregionie Pogórzy Środkowo-Beskidzkich oraz na
obszarze dwóch mezoregionów: Pogórza Dynowskiego i Pogórza Strzyżowskiego,
które oddziela od siebie linia rzeki Wisłok.
Obszar położony na lewym brzegu rzeki należy do Pogórza Strzyżowskiego,
natomiast tereny na prawym brzegu zaliczane są do Pogórza Dynowskiego. Dolina
Wisłoka to obszar bezleśny, a otaczające go zbocza gór porośnięte są zwartymi
kompleksami leśnymi. Większa część obszaru Gminy położona jest w zlewni rzeki
Wisłok, którą zasilają potoki Pstrągówka i Szufnarówka oraz inne bezimienne cieki
stanowiące dopływy rzeki.
Część Gminy znajduje się w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego. Z najwyżej położonych punktów Gminy rozciąga się piękny krajobraz
Pogórza, widok na Bramę Frysztacką, góry Bardo i Chełm (528 m.n.p.m.), a przy
odpowiednich warunkach atmosferycznych widać ośnieżone szczyty Tatr. Przez
Gminę prowadzi główna droga Rzeszów – Krosno – Barwinek, dawny szlak wiodący
przez Karpaty Przełęczą Dukielską na południe Europy. W kierunku północnym
wychodzi z Wiśniowej droga lokalna łącząca Gminę z drogą „E-4” w Ropczycach.
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Mapa 2 Położenie Gminy Wiśniowa na tle regionów fizycznogeograficznych Polski
(według podziału Kondrackiego)
źródło: Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

3.1.3.Sytuacja demograficzna
Według danych Urzędu Gminy Wiśniowa na dzień 31 grudnia 2021 r.
powierzchnia Gminy wynosiła 83,29 km2 i zamieszkiwało ją 7 967 osób, czyli
95 osób/km2. Stan ludności Gminy wraz ze stukturą demograficzną prezentują tabele
i wykres poniżej.
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Tab. 4 Liczba ludności Gminy Wiśniowa z podziałem na sołectwa
2019

2020

2021

SOŁECTWO
kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

1

JASZCZUROWA

147

141

142

139

140

139

2

JAZOWA

186

181

189

179

187

178

3

KALEMBINA

200

201

204

202

205

204

4

KOZŁÓWEK

214

215

215

214

212

218

5

KOŻUCHÓW

173

157

174

156

173

158

6

MARKUSZOWA

403

410

399

407

397

409

7

NIEWODNA

278

277

277

278

269

267

8

OPARÓWKA

120

111

122

111

115

107

9

PSTRĄGÓWKA

261

302

269

299

268

295

10

RÓŻANKA

466

457

458

452

458

444

11

SZUFNAROWA

559

584

550

581

540

563

12

TUŁKOWICE

213

214

213

214

210

213

13

WIŚNIOWA

839

813

823

812

812

804

RAZEM

4059

4063

4035

4044

3986

3999

źródło: Urząd Gminy Wisniowa (stan na dzień 31.12.2021 r.)

Tab. 5 Liczba Ludności w Gminie Wiśniowa w latach 2019-2021 ogółem
Rok

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

2019

4 059

4 063

8 122

2020

4 035

4 044

8 079

2021

3 968

3 999

7 967

źródło: Urząd Gminy Wiśniowa (stan na dzień 31.12.2021 r.)
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Wykres 1 Ludność Gminy Wiśniowa w latach 2019-2021
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Wiśniowa (stan na dzień 31.12.2021 r.)

Tab. 6 Struktura urodzeń Gminy Wiśniowa w latach 2019-2021
URODZENIA

2019

2020

2021

1

JASZCZUROWA

3

1

4

2

JAZOWA

3

3

5

3

KALEMBINA

4

7

6

4

KOZŁÓWEK

2

3

5

5

KOŻUCHÓW

2

5

3

6

MARKUSZOWA

7

6

7

7

NIEWODNA

3

2

5

8

OPARÓWKA

2

1

2

9

PSTRĄGÓWKA

6

8

11

10

RÓŻANKA

12

17

8

11

SZUFNAROWA

13

13

4

12

TUŁKOWICE

4

5

3

13

WIŚNIOWA

14

18

16

75

89

79

RAZEM
źródło: dane Urzędu Gminy Wiśniowa
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Tab. 7 Struktua zgonów Gminy Wiśniowa w latach 2019-2021
ZGONY

2019

2020

2021

1

JASZCZUROWA

2

5

2

2

JAZOWA

4

8

5

3

KALEMBINA

3

5

2

4

KOZŁÓWEK

5

4

8

5

KOŻUCHÓW

3

4

3

6

MARKUSZOWA

11

7

13

7

NIEWODNA

2

7

11

8

OPARÓWKA

1

1

5

9

PSTRĄGÓWKA

6

8

6

10

RÓŻANKA

10

14

10

11

SZUFNAROWA

14

17

21

12

TUŁKOWICE

2

4

10

13

WIŚNIOWA

11

16

22

74

100

118

RAZEM
źródło: dane Urzędu Gminy Wiśniowa

Analizując strukturę demograficzną Gminy Wiśniowa można zauważyć, że
ogólna liczba mieszkańców stopniowo maleje. W analizowanych latach 2019-2021
liczba kobiet była nieznacznie niższa w stosunku do liczby mężczyzn. W roku 2019
liczba urodzeń była większa w stosunku od liczby zgonów, natomiast w latach 2020
i 2021 liczba zgonów przewyższala liczbę urodzeń.
3.1.4. Gospodarka
Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie Gminy Wiśniowa podlega
ustawicznym przemianom, z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw prywatnych w branży usług i małej produkcji nieprzemysłowej.
Według danych GUS w grudniu 2021 roku na terenie Gminy zarejestrowanych było
559 podmiotów gospodarczych. Spośród nich zdecydowana większość, 535
podmiotów należało do sektora prywatnego, natomiast pozostałe w liczbie 15
stanowiły sektor publiczny. W obrębie sektora prywatnego funkcjonowało 19 spółek
handlowych i 2 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, 26 stowarzyszeń
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i organizacji społecznych, 2 fundacje i 6 spółdzielni. O znacznej przedsiębiorczości
mieszkańców świadczy rozwój prywatnych firm stanowiących bazę ekonomiczną
Gminy. W 2021 roku 447 osób fizycznych prowadziło działalność gospodarczą.
Tab. 8 Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD 2007, działające na
terenie Gminy Wiśniowa
SEKCJA
A - Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
B – Górnictwo
C - Przetwórstwo przemysłowe
D - Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
E - Dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
F – Budownictwo
G - Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych, włączając
motocykle
H - Transport i gospodarka
magazynowa
I - Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
J - Informacja i komunikacja
K - Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
L - Działalność związana z
obsługą rynku nieruchomości
M - Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
N - Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca
O - Administracja publiczna i
obrona narodowa;
zabezpieczenia społeczne

LICZBA
PODMIOTÓW
PRYWATNYCH
11

LICZBA
PODMIORÓW
PUBLICZNYCH
-

LICZBA
PODMIOTÓW
OGÓŁEM
11

67
4

2

67
6

6

-

6

159
95

2
1

161
96

22

-

22

15

-

15

16
11

-

16
13

3

-

3

22

2

24

9

13

25

9

2
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SEKCJA
P – Edukacja
Q - Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
R - Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją
S i T - Pozostała działalność
usługowa i Gospodarstwa
domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i
świadczące usługi na własne
potrzeby

LICZBA
PODMIOTÓW
PRYWATNYCH
4
18

LICZBA
PODMIORÓW
PUBLICZNYCH
7
2

LICZBA
PODMIOTÓW
OGÓŁEM
11
20

9

3

12

51

52

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z grudnia 2021

29%
42%

Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny
Przetwórstwo przemysłowe

17%

Pozostała działalność

12%

Wykres 2 Struktura działalności podmiotów gospodarczych na terenie Gminy
Wiśniowa z wyróżnieniem sektorów z największym udziałem.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z grudnia 2021

Podmioty gospodarcze w Gminie Wiśniowa, to głównie zakłady zajmujące się
budownictwem (29%). Wysoki odsetek stanowią podmioty zajmujące się handlem
(17%) a kolejno przetwórstwem przemysłowym (12%)
Na terenie Gminy Wiśniowa działają gospodarstwa agroturystyczne takie jak:
 Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Biesiadą,
 Gospodarstwo Agroturystyczne „U Danuśki i Krzycha Opoń”,
26
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 „Na Liwku” Krystyna i Stanisław Zięba,
 Agro-Rakówki,
 Gospodarstwo agroturystyczne, Krystyna i Janusz Ziębowie,
 „Ranczo” Kozłówek.
Na terenie Gminy Wiśniowa znajdują się m.in.:
 Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Wiśniowa,
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiśniowej.
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Wiśniowej
 WITMAR
 AGRO-FRUCT
 MEBLARZ S.C.
 EDEX
 Frigo Res
 Seger Cutting Tools
 MARVIS
 ROMI
 DREWNOM PHU
 BARTEK

27
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3.1.5. Systemy infrastruktury technicznej
3.1.5.1. Powiązania komunikacyjne
Komunikacja drogowa

Mapa 3 Sieć dróg Gminy Wiśniowa na tle powiatu strzyżowskiego
źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie

Przez obszar Gminy Wiśniowa nie przebiega żadna droga krajowa. Sieć dróg na
analizowanym terenie składa się z następujących rodzajów dróg: wojewódzkich,
powiatowych, a także gminnych, których charakterystyka przedstawia się następująco:
Drogi wojewódzkie
 Droga wojewódzka nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
długość drogi w Gminie wynosi 7,51 km
 Droga wojewódzka nr 988 relacji Babica – Warzyce
długość drogi w Gminie wynosi 6,16 km
Zapewniają one Gminie powiązania z większymi ośrodkami miejskimi, dostęp do
centrów handlowo-usługowych i administracyjnych.
Łączna długość dróg wojewódzkich w Gminie Wiśniowa wynosi 13,67 km.
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Tab. 9 Wykaz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa
Numer drogi

Przebieg drogi

Długość drogi
w gminie [km]

986

Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa

7,51

988

Babica – Warzyce

6,16

źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy Wiśniowa

Drogi powiatowe
Na terenie Gminy Wiśniowa przebiega 9 odcinków dróg powiatowych, ich łączna
długość wynosi 38,254 km. Stan nawierzchni dróg powiatowych jest zróżnicowany od
dobrego do zadowalającego. Drogi te przebiegają głównie przez miejscowości:
Wiśniowa, Jaszczurowa, Różanka, Tułkowice, Niewodna, Markuszowa, Pstrągówka,
Jazowa.
Tab. 10 Wykaz dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa

Lp

Numer
drogi

Przebieg drogi

Długość drogi na
terenie gminy [km]

1

1349R

gr. powiatu strzyżowskiego, Jaszczurowa, Stępina

1,625

2

1350R

gr. powiatu strzyżowskiego, Różanka, Grodzisko

5,402

3

1919R

Tułkowice

2,690

4

1920R

Różanka, Niewodna, Kalembina, Wiśniowa

5,818

5

1921R

Wiśniowa

0,210

6

1922R

Wiśniowa, Jazowa, Kozłówek, Markuszowa

5,155

7

1923R

Frysztak (ul. Frysztackiego) , Twierdza, Frysztak (ul.
Mostowa), Kobyle, Jazowa

2,828

8

1926R

Kożuchów, Markuszowa, Oparówka,Wysoka
Strzyżowska

5,950

9

2405R

Jaszczurowa, Pstrągówka, Wiśniowa

8,576

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wiśniowa oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie
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Drogi gminne
Uzupełniającą sieć dróg publicznych stanowią drogi gminne na długości 40,982 km.
Gmina posiada 27 odcinków ww. dróg.
Tab. 11 Wykaz dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa
Numer drogi

Gmina

Długość w gminie [km]

1

112449R

Wiśniowa

0,549

2

112450R

Wiśniowa

1,194

3

112451R

Wiśniowa

7,694

4

112452R

Wiśniowa

3,320

5

112453R

Wiśniowa

3,076

6

112454R

Wiśniowa

2,423

7

112455R

Wiśniowa

0,515

8

112456R

Wiśniowa

0,716

9

112457R

Wiśniowa

1,279

10

112458R

Wiśniowa

0,860

11

112459R

Wiśniowa

0,793

12

112460R

Wiśniowa

0,385

13

112461R

Wiśniowa

1,172

14

112462R

Wiśniowa

1,671

15

112463R

Wiśniowa

1,435

16

112464R

Wiśniowa

1,8

17

112465R

Wiśniowa

1,989

18

112466R

Wiśniowa

1,148

19

112467R

Wiśniowa

1,746

20

112468R

Wiśniowa

2,027

21

112469R

Wiśniowa

1,748

22

112470R

Wiśniowa

0,65

23

112471R

Wiśniowa

0,315

24

112472R

Wiśniowa

0,82

25

112473R

Wiśniowa

1,115

26

112474R

Wiśniowa

0,315

27

112475R

Wiśniowa

0,227

Lp

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wiśniowa
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Łączna długość wszystkich dróg występujących na terenie Gminy Wiśniowa
wynosi 92,906 km.
Gmina jest dogodnie zlokalizowana pod względem możliwości transportowych
i komunikacji. Układ dróg na danym terenie dostosowany jest do struktury zabudowy
oraz odpowiada miejscowym potrzebom. Natomiast stan techniczny dróg wskazuje na
ciągłą

potrzebę przeprowadzenia

remontów i modernizacji.

Konieczna

jest

przebudowa kilku odcinków dróg lokalnych.
Komunikacja kolejowa
Przez Gminę przebiega linia kolejowa nr 106 łącząca stację Rzeszów Główny ze stacją
Jasło. Jest to linia kolejowa jednotorowa, w większości niezelektryfikowana. Prędkość
na linii dochodzi do 100 km/h. Na analizowanym obszarze znajduą się 3 przystanki
ww. trasy.
Transport publiczny
Sieć komunikacji publicznej w Gminie Wiśniowa jest dobrze rozwinięta. Komunikacja
autobusowa prowadzona jest przez firmę:
Transport Osobowo- Towarowy Janusz Zimny,
Wysoka Strzyżowska 227,
38-123 Wysoka Strzyżowska
Mieszkańcy Gminy Wiśniowa mogą korzystać z przewozów komunikacją publiczną na
4 gminnych liniach komunikacyjnych, których łaczna liczba przystanków wynosi 40,
natomiast łączna długość wszystkich tras wynosi 112,80 km.

Tab. 12 Wykaz linii komunikacji autobusowej na terenie Gminy Wiśniowa
Lp

Trasa linii autobusowej

Długość
linii w km

1

Wiśniowa – Pstrągówka – Jaszczurowa – Wiśniowa

31,2

2

Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Jazowa – Wiśniowa

24,3

3

Pstrągówka – Wiśniowa – Szufnarowa – Tułkowice – Wiśniowa

30,1

4

Wiśniowa – Niewodna – Różanka – Szufnarowa – Wiśniowa

27,2

źródło: opracowanie własne na podstawie danych strony internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa

Na terenie Gminy przebiega transport powiatowy oraz wojewódzki transport
pasażerski na głównych kierunkach:
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-Rzeszów Strzyżów Jasło,
-Rzeszów Strzyżów Krosno.

Szlaki turystyczne
Obszar Gminy Wiśniowa można uznać jako atrakcyjny pod względem turystycznym.
Gmina bogata jest w wiele atrakcji, które zachęcają głównie do rowerowych jak
i pieszych wędrówek szlakami turystycznymi. Pozwala to zaobserwować piękno
tutejszej przyrody, cudowne ukształtowanie terenu, a także wiele obiektów
zabytkowych - głównie sztuki sakralnej. Tereny te zachęcają również do uprawiania
agroturystyki.
Na analizowanym terenie są wytyczone trasy rowerowe i piesze, w oparciu o istniejące
szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze. Przebiegają tu:
- dwa znakowane szlaki turystyczne:


niebieski (60km) Dębica-Wiśniowa- Czarnorzeki



żółty (40km) Strzyżów-Dobrzechów – Niewodna – Wiśniowa – KozłówekFrysztak – Kobyle – Gogołów – Lubla – Łęki Strzyżowskie – Łączki Jagielońskie.

- trzy trasy rowerowe:


odcinek południowy: wytyczony wzdłuż doliny Wisłoka, u podnóża pasma
Jazowej i Rezerwatu Herby



odcinek północny: obejmuje najwyższe punkty gminy od Tułkowic, Różanki,
Niewodnej, po Szufnarową, do Jaszczurowej – stąd rozpościerają się piękne
widoki, przez całą trasę, na pasmo Pogórza, góry Chełm i Bardo, Bramę
Frysztacką, Przełęcz Dukielską, a nawet szczyty Tatr



czerwona trasa rowerowa „Wielka Pętla Gminy Wiśniowa” powstała
w listopadzie 2018 roku w konsultacji z Witoldem Grodzkim – znakarzem
szlaków i przewodnikiem beskidzkim. Pętla prowadzi wokół granic obszaru
Gminy, jest dwukierunkowa. Łączna długość pętli to 36 km. Zaprojektowana
trasa ma charakter MTB, to znaczy, że na pętli są zróżnicowane pod względem
stopnia trudności i rodzaju nawierzchni, odcinki. W 70 % pętla przebiega
drogami asfaltowymi, 20% to drogi szutrowe, 10 % polne i leśne.
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3.1.5.2. Ciepłownictwo
Na terenie Gminy Wiśniowa nie występuje sieć ciepłownicza. Zaopatrzenie
w ciepło następuje z lokalnych kotłowni usytuowanych w obiektach użyteczności
publicznej oraz z indywidualnych kotłowni w gospodarstwach domowych, obiektach
usługowych i produkcyjnych. Gmina ma w planach, w przyszłości, budowę sieci
ciepłowniczej na terenie miejscowości Wiśniowa, w przypadku pozytywnego wyniku
wiercenia otworu geotermalnego poszukiwawczo- rozpoznawczego Wisniowa GT-1.

3.1.5.3. Gazownictwo
Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć gazową. Istniejące sieci gazowe
i stacje redukcyjne w większości zabezpieczają bieżące potrzeby. Sieć gazowa
obecnie wymaga głównie przeprowadzania potrzebnych modernizacji. Rozbudowana
sieć dystrybucji butli z gazem płynnym pozwala na wykorzystanie gazu do celów
bytowych i grzewczych w budynkach nie podłączonych do gazociągu. Istniejące
zaopatrzenie w gaz realizowane jest z lokalnych stacji redukcyjno-pomiarowych I
stopnia w Kożuchowie oraz stacje redukcyjno-pomiarowe wysokiego ciśnienia
Niewodna oraz Wiśniowa.
Ponadto gaz jest dostarczany z istniejących gazociągów wysokoprężnych:
• Sędziszów - Frysztak - magistrala gazowa o średnicy 250 mm, o ciśnieniu CN=4
MPa.
• Niewodna – Strzyżow - magistrala gazowa o średnicy 125 mm, o ciśnieniu CN=1,6
MPa.
• Sędziszów - Wiśniowa - magistrala gazowa o średnicy 50 mm, o ciśnieniu CN=1,0
MPa.
Według danych GUS w roku 2020 sieć gazowa obejmowała 1821 czynnych przyłączy
do budynków, w tym 1748 przyłączy do budynków mieszkalnych. Szczegółowe dane
na temat stanu sieci gazowej w Gminie Wiśniowa przedstawia tabela poniżej.
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Tab. 13 Stan sieci gazowej w Gminie Wiśniowa w latach 2018 - 2020
Wyszczegónienie

2018

2019

2020

długość czynnej sieci ogółem [m]

147305

147532

148410

długość czynnej sieci przesyłowej [m]

13449

13449

13449

długość czynnej sieci dystrybucyjnej [m]

133856

134083

134961

czynne przyłącza do budynków ogółem [szt]

1781

1793

1821

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych
[szt]

1707

1722

1748

gospodarstwa domowe odbierające gaz [szt]

1635

1641

1663

zużycie gazu przez gospodarstwa domowe
[MWh]

6482,3

6912,7

7650,3

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań przez
gospodarstwa domowe [MWh]

2131,7

2463,2

2933,2

6276

6227

6251

ludność korzystająca z sieci gazowej [os]
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zaopatrzenie Gminy w gaz jest stosunkowo na wysokim

poziomie

w porównaniu do pozostałych gmin wiejskich powiatu strzyżowskiego. Określa to
wskaźnik zgazyfikowania czyli liczba osób korzystających z instalacji gazowej
w stosunku do ogółu mieszkańców, który według danych z GUS w roku 2020 dla
Gminy Wiśniowa wynosił 78,3% a dla gmin wiejskich powiatu strzyżowskiego 69,3%.
Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć tendencję wzrostową zużycia gazu do
ogrzewania mieszkań, co jest pozytywnym zjawiskiem. W przeciągu ostatnich kilku lat
długość czynnej sieci przesyłowej oraz dystrybusyjnej uległa zwiekszeniu, dodatkowo
można

dostrzec

stopniowe

zwiększenie

czynnych

przyłączy

do

budynków

mieszkalnych i niemieszkalnych.
3.1.5.4. Elektroenergetyka
Zgodnie z ,,Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiśniowa na lata 2016-2030” mieszkańcy
Gminy zaopatrywani są w energię elektryczną z Głównego Punktu Zasilającego (GPZ)
110/15

kV

Strzyżów,

który

włączony
34
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Elektroenergetycznego poprzez linie napowietrzne wysokiego napięcia (110 kV). Sieć
energetyczna obsługuje 100% gospodarstw domowych.
Według

danych

dostarczonych

przez

PGE

Dystrybucja

S.A.

system

elektroenergetyczny Gminy Wiśniowa prezentuje się następująco:
-Brak linii wysokiego napięcia,
-Linie magistralne SN zasilające teren Gminy:
- linia 15 kV Strzyżów- Krosno przez Frysztak,
- linia 15 kV Strzyzów- Ropczyce,
-Długość sieci elektroenergetycznej (nie ujęto linii SN oraz nN będących na majątku
odbiorcy) wynosi: linie SN- 69,1 km; linie nN- 185 km,
-Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia na terenie Gminy
w przeważającej większości wykonana jest liniami napowietrznymi. Odbiorcy na
terenie

Gminy

Wiśniowa

zasilani

są

za

pośrednictwem

słupowych

stacji

transformatorowych 15/0,4 kV.
Istniejący stan systemu energetycznego w Gminie Wiśniowa pokrywa aktualne
potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Wymaga on jednak ciągłej
rozbudowy i konserwacji.
3.1.5.5. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna
Informacje

na

temat

infrastruktury

wodno-kanalizacyjnej

znajdują

się

w rozdziale 3.6. Gospodarka wodno-ściekowa.
3.1.6. Zabytki i dobra kultury
Dziedzictwo kulturowe i zabytki odgrywają współcześnie ogromną rolę
w budowaniu pozycji konkurencyjnej regionów. Jest to szczególnie widoczne
w rzeczywistości gospodarczej, w której na znaczeniu zyskują niematerialne czynniki
rozwoju. To właśnie dziedzictwo kulturowe i zabytki, skupiając w sobie różnego typu
wartości gromadzone na przestrzeni wieków, przesądzają o charakterze ducha
miejsca (łac. geniusloci) i budują jego niezwykłą atmosferę, przez co istotnie wpływają
na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną Gminy Wiśniowa.
O unikatowym charakterze tego obszaru decydują przede wszystkim liczne obiekty
sakralne, cmentarze z zachowanymi kamiennymi nagrobkami, a także stanowiska
archeologiczne. Wszystkie obiekty wraz z przyrodniczym otoczeniem stanowią
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o niezwykle cennej i unikatowej wartości obszaru Gminy. Obiekty i tereny kulturowe
na terenie Gminy Wiśniowa są historycznym dowodem tradycji, wielokulturowości,
zamożności i religijności osób zamieszkujących ten teren. Dla pokoleń są wspaniałym
dziedzictwem. Pozwalają naocznie zrozumieć przemiany jakie następowały przez
wieki w społeczeństwie. Na terenie Gminy Wiśniowa występują:
• obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego
• obiekty wpisane go Gminnej Ewidencji Zabytków
• Strefy konserwatorskie
• Stanowiska archeologiczne
Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego:
• Zespół pałacowo-parkowy w Wiśniowej – w skład tego zespołu wchodzą: pałac,
oficyna (d. dwór), kaplica dworska, stajnia z wozownią, dwie obory, kurnik, spichlerz,
park z alejami i małą architekturą, brama przejazdowa, resztki ogrodzenia z bramką
oraz resztki muru oporowego. Zespół ten jako całość posiada znaczne walory
architektoniczne i krajobrazowe, w związku z czym 16.02.1973 r. wpisany został do
rejestru zabytków województwa pod numerem A-713. W obiektach wpisanych do
rejestru pod pozycją A-713 znajduję się kilka zabytków ruchomych:
 wyposażenie wnętrza Kaplicy Domowej Pałacu wpisane do ewidencji
zabytków pod pozycją B-195 z dnia 15.06.1979 – przekazane do
muzeum archidiecezji w Przemyślu,
 wyposażenie Kaplicy Grobowej Mycielskich: • popiersie Chrystusa
wpisane

do

rejestru

pod

pozycją

B-203

z

dnia

12.02.1981,

• płaskorzeźba Matki Bożej z dzieciątkiem wpisany pod pozycją B-204 z
dnia 12.02.1981,
 obraz Matki Bożej z dzieciątkiem wpisany pod pozycją B-205 z dnia
12.02.1981,
• Zespół cerkwi greko-katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Oparówce –wpisana do
rejestru zbytków pod poz. A-98 dnia 02.08.2004, obecnie pełni funkcję kościoła rzym.kat. Wystrój i wyposażenie dawnej wpisane są do ewidencji zabytków jako zabytki
ruchome pod pozycjami B-29 z dnia 06.11.2011r
• Kościół filialny p.w. św. Doroty wraz ze starodrzewiem w Kozłówku wpisany do
rejestru pod pozycją A-1233 (informacja urzędowa o zmianie nr na nowy A-917 z dnia
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03.10.2012). Wyposażenie kościoła pisane zostało do rejestru zabytków pod pozycją
B-250 w dniu 15.11.1995 jako zabytek ruchomy.
• Kościół parafialny p.w. Św. Anny w Niewodnej wpisany do rejestru zabytków pod
pozycją A-392 w dniu 21.12.2010r. Wystrój i wyposażenie kościoła wpisane są do
ewidencji zabytków jako zabytki ruchome pod pozycjami B-29 z dnia 06.11.2011r. i B329 z dnia 12.02.2010r.
• Murowane piwnice i fragmenty podmurówki dawnego dworu w Markuszowej
wpisanych do rejestru zabytków pod pozycją A-741 w dniu 07.12.1973r

Fot. 3 Zespół pałacowo-parkowy w Wiśniowej jako obiekt wpisany do Rejestru
Zabytków Województwa Podkarpackiego
źródło: https://zpdif.jimdofree.com/

Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków w Wiśniowej:
1. Jaszczurowa
Kapliczka (datowanie ok.1910 r.), materiał: mur., adres: obok nr 81
Kapliczka (datowanie ok.1930 r.), materiał: mur.,
Kapliczka (datowanie k. XIX w.),
Dom (datowanie 1919 r.), materiał: drewn., adres: nr 1 (d. nr 10)
Dom (datowanie 1924 r.), materiał: glin., adres: nr 47
Dom (datowanie 1937 r.), materiał: drewn., adres: nr 386 (d. nr 61)
2. Jazowa
Kapliczka p.w. Matki Boskiej Bolesnej (datowanie 4 ćw. XIX w.), materiał: mur. kam.,
adres: dz. nr 374
Kapliczka (datowanie 4 ćw. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 27
Szkoła (datowanie l. 20 XX w.), materiał: mur., adres: nr 66
Dom (datowanie 1947 r.), materiał: drewn., adres: nr 9
Dom (datowanie 1894 r.), materiał: drewn., adres: nr 57
Dom (datowanie 1852 r.), materiał: drewn., adres: nr 68
3. Kalembina
Kapliczka (datowanie 3 ćw. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 27
Kapliczka (datowanie poł. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 38
Kapliczka (datowanie 1880 r.), materiał: drewn., adres: obok nr 84
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Dom (datowanie 4 ćw. XIX w.), materiał: drewn., adres: nr 26
Dom (datowanie ok. 1945 r.), materiał: drewn., adres: nr 32
Szkoła (datowanie 1903 r.), materiał: mur., adres: nr 45
Zagroda-dom (datowanie 1909 r.), materiał: drewn., adres: nr 60
Zagroda-stodoła (datowanie 1907 r.), materiał: drewn., adres: nr 60
Wiatrak (datowanie ok. 1937 r.), materiał: drewn.
4. Kozłówek
Kościół filialny p.w. św. Doroty wraz ze starodrzewiem (datowanie 1877 r.), materiał:
mur.,
Kapliczka (datowanie 1886 r.), materiał: kam., adres: obok nr 26
Kapliczka (datowanie 1905 r.), materiał: mur., adres: obok nr 101
Kapliczka (datowanie 1905), materiał: kam.,
5. Kożuchów
Kaplica (datowanie poł. XIX w.), materiał: mur.,
Dwór (datowanie k. XIX w.), materiał: mur.,
Dom (datowanie 1938 r.), materiał: drewn., adres: nr 47 (d. nr 54)
Dom (datowanie 1953 r.), materiał: drewn., adres: nr 70 (d. nr 40)
Stajnia (datowanie po 1945 r.), materiał: mur., adres: nr 14 (d. nr 15)
6. Markuszowa
Kapliczka (datowanie: 1946 r.), materiał: mur., adres: obok nr 56
Zagroda-dom (datowanie: ok. 1880 r.), materiał: drewn., adres: nr 71
Dom (datowanie: 1920 r.), materiał: drewn., adres: nr 58
7. Niewodna
Kościół parafialny p.w. św. Anny (datowanie: 1922-1926), materiał: mur.
Plebania (datowanie pocz. XIX w.), materiał: mur.
Kapliczka (datowanie 1 poł. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 64
Kapliczka (datowanie ok. poł. XIX w.), materiał: mur.,
Dom (datowanie l. 30 XX), materiał: drewn., adres: nr 10
Dom (datowanie ok. 1938 r.), materiał: drewn., adres: nr 19
Dom (datowanie ok. 1884 r.), materiał: drewn., adres: nr 37
Dom (datowanie 1903 r.), materiał: drewn., adres: nr 128
Stodoła (datowanie 1910 r.), materiał: drewn., adres: nr 81
8. Oparówka
Zespół cerkwi greko.-kat. p.w. Narodzenia NMP – kościół filialny (datowanie 1912
r.), materiał: mur.
Zespół cerkwi greko.-kat. p.w. Narodzenia NMP – dzwonnica (datowanie 1912 r.),
materiał: drewn.
Kapliczka (datowanie 1930 r.), materiał: mur., adres: obok nr 17
Kapliczka (datowanie 4 ćw. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 41
Kapliczka (datowanie 4 ćw. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 43
Dom (datowanie 1925 r.), materiał: drewn., adres: nr 27
Dom (datowanie 1937 r.), materiał: drewn., adres: nr 45
9. Pstrągówka
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Kapliczka (datowanie 1 poł. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 63
Kapliczka (datowanie ok. poł. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 69
Zagroda-dom (datowanie ok.1890 r.), materiał: drewn., adres: nr 29
Zagroda-dom (datowanie 1890 r.), materiał: drewn., adres: nr 86
Zagroda- stajnia (datowanie 1910 r.), materiał: drewn., adres: nr 86
Zagroda-piwnica (datowanie pocz. XX w.), materiał: mur. kam., adres: 86
Zagroda-dom (datowanie 1914 r.), materiał: drewn., adres: nr 92
Dom (datowanie XIX/ XX w.), materiał: drewn., adres: nr 40
Dom (datowanie 1890 r.), materiał: drewn., adres: nr 106
Dom (datowanie 1900 r.), materiał: drewn., adres: nr 113
Dom (datowanie 1910 r.), materiał: drewn., adres: nr 120
10. Różanka
Kapliczka (datowanie 2 poł. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 15
Kapliczka (datowanie 1940 r.), materiał: mur., adres: obok nr 61
Kapliczka (datowanie 1930 r.), materiał: mur., adres: obok nr 49
Kapliczka (datowanie 1930 r.), materiał: mur., adres: obok nr 228
Dom (datowanie ?), materiał: drewn.-mur., adres: nr 69
Dom (datowanie ?), materiał: drewn., adres: nr 111
11. Szufnarowa
Kapliczka (datowanie k. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 181
Kapliczka św. Sebastiana (datowanie k. XIX w.), materiał: kam., adres: obok nr 284
Kapliczka (datowanie k. XIX w.), materiał: kam.,
Kapliczka (datowanie k. XIX w.), materiał: kam., obok nr 247
Szkoła (datowanie l. 20 XX w.), materiał: mur.,
Zagroda-stodoła (datowanie k. XIX w.), materiał: drewn., adres: nr 177
Zagroda-dom (datowanie ok. 1911 r.), materiał: drewn., adres: nr 189
Zagroda-dom (datowanie 1913 r.), materiał: drewn., adres: nr 192
Dom (datowanie 1900 r.), materiał: drewn., adres: nr 45
Dom (datowanie 1892 r.), materiał: drewn., adres: nr 116
Dom (datowanie k. XIX w.), materiał: drewn., adres: nr 148
Dom (datowanie 1903 r.), materiał: drewn., adres: nr 186
Dom (datowanie 1936 r.), materiał: drewn., adres: nr 193
Dom (datowanie 1860 r.), materiał: drewn., adres: nr 198
Dom (datowanie k. XIX w.), materiał: drewn., adres: 204
Wiatrak (datowanie ok. 1950 r.), materiał: drewn., adres: nr 200
12. Tułkowice
Kapliczka (datowanie 1901 r.), materiał: mur.
Dom (datowanie 1926 r.), materiał: drewn., adres: nr 41
13. Wiśniowa
Układ przestrzenny (datowanie XVI-XIX w.)
Kapliczka (datowanie 1881 r.), materiał: kam., adres: obok nr 134
Kapliczka (datowanie ok. poł. XIX w.), materiał: mur., adres: obok nr 146
Zespół dworski – dwór (datowanie XVII w. ?), materiał: mur.,
Zespół dworski – park i aleje (datowanie XVIII w.),
Zespół dworski – ogrodzenie z bramą (datowanie przed 1897 r.), materiał: mur.
Zespół dworski – resztki muru oporowego (datowanie przed 1897 r.), materiał: mur.
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Zespół dworski – brama przejazdowa (datowanie 1779 r.), materiał: mur.
Zespół dworski – mała architektura ( datowanie pocz. XX w.)
Zespół dworski – mauzoleum rodziny Mycielskich ( datowanie 1908 r.), materiał:
mur.
Zespół dworski – spichlerz (datowanie przed 1897 r.), materiał: mur.
Zespół dworski – kurnik (datowanie przed 1897 r.), materiał: mur.
Zespół dworski – obora I (datowanie przed 1897 r.), materiał: mur.
Zespół dworski – stajnia z wozownią (datowanie 1820 r.), materiał: mur.
Zespół dworski – czworak (datowanie ok. poł. XIX w.), materiał: mur.
Zespół dworski – oficyna (datowanie XVI w. ?), materiał: mur.
Dom (datowanie przed 1915 r.), materiał: mur., adres: nr 244
Zagroda-dom (datowanie 1918 r.), materiał: drew., adres: nr 140
Zagroda-piwnica (datowanie 1924 r.), materiał: mur., adres: nr 140
Dom (datowanie 1890 r.), materiał: drewn., adres: nr 139
Dom ze stajnią (datowanie ok. 1856 r.), adres: nr 161
Stanowiska archeologiczne
Na analizowanym obszarze znajdują się 82 stanowiska archeologiczne o łącznej
powierzchni 428267 m2 z czego najwięcej stanowisk zlokalizowanych jest w sołectwie
Markuszowa. Według informacji zawartych w ,,Gminnym Programie Opieki nad
Zabytkami na lata 2013 – 2016’’ najwięcej stanowisk pochodzi z okresu prahistorii oraz
wczesnego i późnego średniowiecza.
3.1.7. Odnawialne źródła energii
Energia odnawialna uzyskiwana jest z naturalnych, powtarzających się
procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) są alternatywą dla
tradycyjnych i nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych), których użytkowanie
wiąże się z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Zasoby OZE są nieprzerwanie
uzupełniane na drodze naturalnych procesów, co pozwala na sklasyfikowanie ich jako
zasobów praktycznie niewyczerpalnych.
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Rycina 2 Podział odnawialnych źródeł energii OZE
źródło: http://www.mos.gov.pl

W Polsce energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego
wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię
elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej
biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych (rysunek powyżej). Pozyskiwanie energii z tych
źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne
środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza
szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez
ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.
Głównym celem Polityki energetycznej Polski (PEP2040) jest bezpieczeństwo
energetyczne,

przy

zapewnieniu

konkurencyjności

gospodarki,

efektywności

energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy
optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Wśród celów
szczegółowych wymieniono:


optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych,



rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej,



dywersyfikację dostaw i rozbudowę infrastruktury sieciowej gazu ziemnego,
ropy naftowej i paliw ciekłych,



rozwój rynków energii,



wdrożenie energii jądrowej,



rozwój odnawialnych źródeł energii,



rozwój ciepłownictwa i kogeneracji,
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poprawę efektywności energetycznej.

Kluczowe elementy (założenia) PEP2040 związane z OZE to:


energetyka wiatrowa na morzu, moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW
w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.,



wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział
OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23% − nie mniej
niż 32% w elektroenergetyce (głównie en. wiatrowa i PV) − 28%
w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r) − 14% w transporcie (z dużym wkładem
elektromobilności),



nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW
w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r.,



w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok.
1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy
zakłada budowę 6 bloków.

Wzrost wykorzystania OZE niesie za sobą wiele korzyści. Główne z nich
(przynoszące realne korzyści dla środowiska) to:


ograniczenie emisji CO2, co prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych
i przeciwdziała ocieplaniu się klimatu,



ograniczenie importu nośników energii z regionów politycznie niestabilnych,
wzrost niezależności i bezpieczeństwa kraju, dywersyfikacja dostaw energii,
zmniejszenie zależności od wahań cen ropy i gazu na światowych rynkach.

Możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie Gminy Wiśniowa
Ten rodzaj energii jest skutkiem przemieszczania się mas powietrza ze względu
na różnice w ich gęstości. W celu przetwarzania tego rodzaju energii wykorzystuje się
turbiny wiatrowe, których zakres pracy mieści się zazwyczaj w prędkościach wiatru
z przedziału 3 - 25 m/s.
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Mapa 4 Krajowe zasoby energii wiatru w Polsce
źródło: IMGW

Z mapy znajdującej się powyżej, przedstawiającej krajowe zasoby energii wiatru
w Polsce wynika, że Gmina Wiśniowa znajduje się w strefie określanej jako „korzystne”
do wykorzystania wiatru jako źródła czystej energii. Oznacza to, iż na wysokości 10 m
nad poziomem gruntu produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 500-750 kWh/m2
wirnika. Podniesienie wiatraka na wysokość 30 metrów n.p.g. pozwoli uzyskać 7501000 kWh/m2 wirnika. Przynależność terenu do tej strefy energetycznej stanowi
wyłącznie o potencjalnych możliwościach dla efektywnej pracy siłowni wiatrowej.
Dodatkowo przy wyznaczaniu wydajności energetycznej siłowni wiatrowych należy
rozpoznać wszelkie lokalne czynniki, które mogą nie sprzyjać tego typu
przedsięwzięciom (np. rodzaj i ukształtowanie terenu, wskaźnik lesistości, dostępność
otwartego terenu z uzbrojeniem w sieć elektroenergetyczną). Przed przystąpieniem do
realizacji inwestycji w siłownię wiatrową uwzględnić należy aspekty ochrony
środowiska, zwłaszcza ochronę przyrody i ludzi. Ocenić należy wpływ potencjalnych
urządzeń na ptaki i nietoperze, oraz wszelkie inne wymogi ochrony przyrody,
w szczególności ustanowione na terenie Gminy formy ochrony przyrody. Istotą pracy
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elektrowni wiatrowej jest właściwa lokalizacja wobec struktur przyrodniczych
i oddalenie od obszarów zabudowy mieszkaniowej.

Mapa 5 Mapa wietrzności Polski
źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://globalwindatlas.info/(International Renewable Energy Agency – IRENA)

Według danych przedstawionych na mapie wietrzności Polski województwo
podkarpackie podobnie jak inne regiony kraju posiada dobre warunki wiatrowe, gdzie
średnia prędkość wiatru wynosi około 6,61 m/s. Najmniej korzystne warunki wietrzne
kształtują się u podnóży gór i tam osiągana jest najmniejsza prędkość wiatru, ponieważ
najczęstszymi wiatrami wiejącymi w Polsce są masy powietrza z kierunku
zachodniego, północno-zachodniego lub południowo-zachodniego, wiec są one
osłabiane przez masywy górskie Sudetów i Karpat. Natomiast najbardziej wietrznymi
regionami są obszary górskie, wybrzeże i jej północnowschodnie tereny, co związane
jest z różnicą ciśnienia atmosferycznego. Obecnie z powodów prawnych, w myśl
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.
U. 2016 poz. 961) mocno ograniczona jest możliwości powstania siłowni wiatrowych
w dużej skali na obszarze Gminy. Dlatego jedyna dopuszczalna forma wykorzystania
tego źródła energii to małe, przydomowe siłownie wiatrowe (do 40 kW). Obecnie na
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terenie Gminy nie znajdują się żadne elektrownie wiatrowe ani przydomowe
elektrownie wiatrowe.
Możliwości wykorzystania energii wodnej na terenie Gminy Wiśniowa
Elektrownie wodne to obiekty, które zamieniają energię spadku wody (energię
kinetyczną) na energię elektryczną. Wykorzystanie wód powierzchniowych wymaga w
większości przypadków obiektów piętrzących. Budowa spiętrzenia w celach
uzyskiwania energii jest często nieopłacalna, a jednocześnie budzi wiele kontrowersji
pod względem ekologicznym. Dlatego najbardziej optymalną drogą wydaje się
wykorzystanie już istniejących obiektów hydrotechnicznych, które dają możliwość
produkcji prądu elektrycznego.

Mapa 6 Potencjał teoretyczny rzek
źródło: Wytyczne do uwarunkowań rozwoju hydroenergetyki w obszarze działania RZGW w Krakowie

Powyższa mapa prezentuje możliwości teoretycznej produkcji energii na kilometr
biegu rzeki. Dla Wisłoka, przepływającego przez Wiśniową wartość ta przyjmuje 0,05
MW/km. Ze względu na istniejące uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej na
terenie Gminy Wiśniowa nie ma obecnie możliwości jej wykorzystania. Z tego względu
potencjał energetyki wodnej został określony na 0.
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Możliwości wykorzystania energii geotermalnej na terenie Gminy
Polska jest zasobna, jeżeli chodzi o zasoby energii geotermalnej. Należy jednak
podkreślić, iż najbardziej korzystne obszary pod tym względem obejmują zachodnią
oraz częściowo centralną część Polski- mapa poniżej.

Mapa 7 Strumień cieplny na obszarze Polski
źródło: PIG-PIB

Zasoby

geotermalne

można

podzielić

na

następujące

typy:

wysokotemperaturowe oraz średnio i niskotemperaturowe. Wysokotemperaturowe,
występują zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3 000 m co
przyczynia się do znacznych kosztów i dużego ryzyka inwestycyjnego. Za efektywne
ekonomicznie uznaje się wykorzystanie wód geotermalnych o temperaturach
większych od 60°C. Temperatura ta występuje na głębokościach rzędu 1800 – 2000
m. Oprócz temperatury wód istotna jest również wydajność zbiornika, skutkująca
określoną wielkością wypływu z otworu geotermalnego. Ponadto w celu eksploatacji
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wód geotermalnych spełnione muszą być takie warunki jak: niska mineralizacja,
niewielkie głębokości oraz odnawialność.
PIG-PIB ocenił potencjał geotermalny dla prawie 80 jednostek samorządu
terytorialnego.

Mapa 8 Obszary perspektywiczne dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych
źródło: PIG-PIB

Z odczytanych danych na mapie wynika, że Gmina Wiśniowa jest zlokalizowana na
terenie o potencjale geotermalnym. Możliwe do wykorzystania zasoby energii
geotermalnej na terenie Gminy Wiśniowa zostały oszacowane w opracowaniu Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Podkarpackiego. Wynik analizy przeprowadzonej w tym dokumencie prezentuje mapa
poniżej.
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Mapa 9 Potencjał techniczny energetyki geotermalnej
źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego

Zasoby wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane na cele produkcji
ciepła, a także balneologii i rekreacji na terenie powiatu strzyżowskiego zostały
oszacowane na ponad 10 MW. Gmina Wiśniowa według Delimitacji Obszarów
Korzystnych do Rozwoju Energetyki Odnawialnej na Terenie Województwa
Podkarpackiego leży w obrębie obszaru XXIV - rejon Fałdy spaskie, który został
rozpoznany otworem poszukiwawczym Wiśniowa 1. Obszar Gminy Wiśniowa uzyskał
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kategorię A - oznacza ona, iż potencjał mocy technicznej minimalnej mieści się
w przedziale powyżej 5 MWh.
Wykonany odwiert Wiśniowa 1 pozwolił udokumentować wystąpienie wypływu
gorącej wody o temperaturze 85oC i wydajności ok. 180 m3/h z głębokości 3 793 m.
Tak duży wypływ gorącej wody należy traktować, jako bodziec do podjęcia dalszych
działań. Opracowany na zlecenie Gminy Wiśniowa projekt pn.: "Rozpoznanie
i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa" uzyskał
pozytywną opinię ministra klimatu i środowiska w listopadzie 2021 r., a na początku
2022 r udało się otrzymać także wsparcie finansowe z NFOŚiGW. W ramach inwestycji
planuje się wykonanie otworu badawczego Wiśniowa GT-1 na głębokość 4705 m (+/10%)

oraz

przeprowadzenie

badań

hydrogeologicznych,

geofizycznych

i laboratoryjnych. Gmina Wiśniowa we współpracy z przyszłym przedsiębiorcą planuje
budowę elektrociepłowni geotermalnej w systemie binarnym. Wstępnie założona ilość
energii elektrycznej rocznie to 6 900 MWh oraz 3 147,2 MWh energii cieplnej.
Oprócz wód geotermalnych, zaleca się

wykorzystanie systemów do

pozyskiwania energii skumulowanej w gruncie. Zbyt niska temperatura źródła
powoduje konieczność wykorzystania pompy ciepła. Pompa ciepła to urządzenie
grzewcze, które pobiera ciepło ze źródła o temperaturze niższej tzw. dolnego źródła
ciepła i przekazuje je do środowiska źródła o temperaturze wyższej tzw. górnego
źródła ciepła. W optymalnych warunkach pracy ok. 75% energii potrzebnej do celów
grzewczych jest czerpana z otoczenia, a pozostałe 25% stanowi energia elektryczna
niezbędna do napędu pompy. Temperatura wody na wyjściu obiegu pompy ciepła
może osiągać wartość do 55°C. Wartość ta jest wystarczająca do ogrzewania
pomieszczeń poprzez niskoparametrowy system grzewczy (ogrzewanie podłogowe).
Pompy ciepła można stosować jako samodzielne źródło ciepła, jak też we współpracy
z tradycyjnymi instalacjami c.o. W takim systemie pompa ciepła projektowana jest, jako
urządzenie dostarczające przez cały rok określoną ilość ciepła do obiektu a jedynie
w przypadku niskich temperatur jest wspierana przez dodatkowe źródło ciepła.
Obecnie na terenie Gminy Wiśniowa nie wykorzystuje się energii geotermalnej.
Jednocześnie na analizowanym terenie istnieją pompy ciepła zamontowane przez
mieszkańców, których uzysk energii nie jest możliwy do oszacowania.
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Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Wiśniowa
Energia słoneczna jest pierwotnym źródłem energii dla Ziemi. Źródło to jest
powszechnie występujące oraz nie przyczynia się do emisji szkodliwych substancji do
atmosfery. Wykorzystanie energii słonecznej może odbywać się na dwa główne
sposoby:
•

Produkcja energii cieplnej przez kolektory słoneczne,

•

Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne.

Poziom nasłonecznienia w Polsce nie należy do najwyższych w porównaniu do
innych krajów Europy i świata. Mapa nasłonecznienia w Polsce przedstawiona poniżej
ukazuje dodatkowo spore zróżnicowanie w poziomie promieniowania słonecznego
w zależności od regionu. Na północy naszego kraju natężenie promieniowania jest
niższe niż na południu, co wiąże się ze zróżnicowaniem szerokości geograficznej.
Widoczne są także różnice w stopniu nasłonecznienia poszczególnych obszarów
w zależności od miejscowych uwarunkowań, związanych m.in. z rzeźbą terenu,
rodzajem zabudowań, roślinnością, mikroklimatem i poziomem zanieczyszczenia
powietrza. Natężenie promieniowania jest jednak w naszym kraju wystarczająco
wysokie, by powszechnie wykorzystywano energię pozyskaną z promieniowania
słonecznego. Ponadto w związku z rosnącym zainteresowaniem społecznym,
przewiduje się, że wykorzystanie energii słonecznej będzie wzrastać.
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Mapa 10 Mapa przedstawiająca stopień nasłonecznienia w Polsce
źródło: Fgenergy

Dla oceny potencjału energii słonecznej na terenie Gminy Wiśniowa należy
zwrócić uwagę na dwie ważne wartości: roczne nasłonecznienie oraz promieniowanie
słoneczne na płaszczyznę poziomą.
Rozkład pierwszej z nich na terenie Polski pokazuje mapa powyżej,
przedstawiając średnie roczne nasłonecznienie w okresie 1971 - 2000. Średnia
wartość dla obszaru kraju wynosi ok. 1 600 h/rok. Nieco niższa wartość tego
parametru, równa ok. 1 560 h/rok występuje na terenie Gminy Wiśniowa.
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Mapa 11 Promieniowanie słoneczne na płaszczyznę poziomą w Polsce
źródło: www.gsfotowoltaika.pl/fotowoltaika/mapa-naslonecznienia-polski/

Mapa powyżej prezentuje średnią roczną wartość promieniowania słonecznego na
płaszczyznę poziomą w Polsce. Wartość ta na terenie Gminy Wiśniowa wynosi ok.
1150 kWh/rok i przyjmuje ona jedne z najwyższych wartości w Polsce.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, iż na terenie Gminy
Wiśniowa istnieją bardzo dobre warunki do wykorzystywania energii słonecznej.
Obecnie na terenie Gminy działają instalacje solarne oraz fotowoltaiczne
zamontowane na budynkach użyteczności publicznej. W sektorze mieszkalnym
zainstalowany

jest

szereg

instalacji

indywidualnych

(przeważająca liczba) jak i paneli fotowoltaicznych.
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Możliwości pozyskania energii z biomasy na terenie Gminy Wiśniowa
Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
które

ulegają

biodegradacji,

pochodzące

z

produktów,

odpadów

i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich
produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. Biomasa
wykorzystywana energetycznie pochodzi w Polsce z dwóch gałęzi gospodarki, tj.
z rolnictwa oraz leśnictwa. Jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii
odnawialnej, co wynika przede wszystkim z jej głównego atutu, jakim jest stosunkowo
proste pozyskanie. Szacuje się, że nasz kraj, z uwagi na odpowiednio duży areał ziem
uprawnych, ma możliwości rozwoju rolnictwa energetycznego, tj. wprowadzenie upraw
nośnika zielonej energii. Biomasa ma największe możliwości zwiększenia udziału OZE
w ostatecznym zużyciu energii. Obecnie słoma i odpady drzewne to najbardziej
popularne źródła biomasy jako źródła energii odnawialnej.
Prowadzone badania oraz praktyka rolnicza pokazują, iż istnieje wiele gatunków
roślin, które mogą być użytkowane na cele energetyczne. Ich dobór zależy od
siedliska, na które mają zostać wprowadzone oraz metody za pomocą, której będą
przekształcane na energię.
Obecnie na terenie Gminy Wiśniowa brak jest upraw roślin na cele
energetyczne. Jako powierzchnię gruntów gdzie jest możliwe wprowadzenie tego
rodzaju upraw w pierwszej kolejności przyjmuje się nieużytki.
3.1.8. Warunki klimatyczne

Gmina Wiśniowa leży w obrębie dwóch dzielnic rolniczo-klimatycznych wg. R.
Gumińskiego:


Dzielnicy Sandomiersko-Rzeszowskiej



Dzielnicy Podkarpackiej

Dzielnica

Sandomiersko-Rzeszowska

charakteryzuje

się

okresem

wegetacyjnym trwającym 210 – 220 dni. Liczba dni mroźnych waha się w przedziale
17,6-18,1 w styczniu i 3,6 – 13,7 w grudniu, do 5,5 w marcu. Ogółem notuje się średnio
w roku 51,1 dni mroźnych. Największa liczba dni gorących występuje w lipcu i wynosi
11,4 dnia. Okres letni (średnia temperatura dobowa powyżej 15°C) trwa 90-100 dni
w roku, natomiast dni z temperaturą poniżej zera obserwuje się średnio 121 w roku.
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W Dzielnicy Podkarpackiej występuje klimat umiarkowany charakteryzujący się
łagodną zimą, długą i wilgotną wiosną, stosunkowo ciepłym latem z licznymi burzami
oraz długą i ciepłą jesienią. Warunki wilgotnościowe nie odbiegają od średnich
krajowych. Najbardziej wilgotnymi miesiącami są listopad i grudzień (86-88%
wilgotności względnej), najmniej czerwiec i maj. Z przebiegiem temperatury
i wilgotności powietrza związane jest występowanie mgieł i zamgleń, których
największa ilość przypada na ostatnie miesiące roku. Bardziej zmienny jest rytm
dobowy wilgotności z maksimum w godzinach nocnych i minimum w południowych.
Napływ suchego powietrza z południa w postaci wiatrów jasielsko-sanockich jest
zwykle przyczyną zaburzenia tego rytmu.
Wiatry – ruch powietrza - w makroskali rejonu Gminy zdominowany jest
napływem powietrza zachodniego i wschodniego oraz modyfikującą rolą doliny
Wisłoka i gór sterujących wiatrami z południa i południowego-zachodu. Cisze i wiatry
do 1 m/s występują około 8,6% w roku.
Przebieg roczny zachmurzenia jest typowy. Najbardziej chmurne są miesiące
jesienno-zimowe, najmniej wiosenne i letnie. Ilość dni pogodnych z zachmurzeniem
wynosi 45, pochmurnych około 150. Opady letnie są najwyższymi w ciągu roku,
średnio wynoszą one 90-98mm. W półroczu chłodnym pokrywa śnieżna utrzymuje się
średnio 83 dni. Roczna suma opadów wynosi około 700 mm.
Klimat ten sprzyja uprawie wszystkich roślin.
Średnia temperatura roczna dla regionu Gminy Wiśniowa w 2021 r. wg danych IMGW
wynosiła

8-8,9°C (mapa nr 12). Maksymalna temperatura dobowa powietrza

o prawdopodobieństwie wystąpienia 5% wynosiła w regionie Gminy 26-27oC (mapa nr
13). Natomiast minimalna temperatura dobowa powietrza mieściła się w zakresie od 8oC do -9oC (mapa nr 14).
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Mapa 12 Wartość średniej temeratury powietrza w wyznaczonych regionach
fizycznogeograficznych Polski (Solon i in. uproszczone) w 2021 r.
źródło: Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski na rok 2021
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Mapa 13 Maksymalna dobowa temperatura powietrza w roku 2021 o
prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
źródło: Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski na rok 2021
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Mapa 14 Minimalna dobowa temperatura powietrza w roku 2021 o
prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
źródło: Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski na rok 2021

3.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza
3.2.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza
Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego mogą być gazy, ciecze
czy ciała stałe, których zawartość w powietrzu atmosferycznym może działać
szkodliwie na zdrowie człowieka oraz pozostałe elementy środowiska (np. wodę,
glebę, przyrodę żywą). Substancje zanieczyszczające atmosferę to przede wszystkim:
dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i tlenki azotu, tlenek węgla i zanieczyszczenia
pyłowe oraz składniki pyłu: metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA). Źródła zanieczyszczeń powietrza można podzielić na naturalne
i sztuczne (tabela poniżej).
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Tab. 14 Źródła zanieczyszczeń powietrza
Źródła naturalne

Źródła antropogeniczne

o

wybuchy wulkanów,

o transport,

o

pożary lasów,

o ogrzewanie,

o

rozkład materii.

o procesy przemysłowe,
o wypalanie traw,
o składowanie odpadów,
o nawozy sztuczne i opryski.

źródło: opracowanie własne

Zanieczyszczenie powietrza związane jest w głównej mierze z działalnością
człowieka i wielkością emisji zanieczyszczeń wprowadzanych przez niego do
atmosfery. Emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w zależności od jej
źródła można podzielić na:


punktową (procesy energetyczne i przemysłowe),



powierzchniową (indywidualne systemy grzewcze),



liniową (transport),



rolniczą (uprawy i hodowla),



niezorganizowaną (z hałd, wysypisk, przeładunku substancji sypkich lub
lotnych, prac budowlanych i remontowych).

Niska emisja
Niska emisja to emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych
do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej
niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną oraz emisję wynikającą z produkcji ciepła
dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Do produktów spalania
wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla
CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, pyły zawieszone PM10,
PM2,5, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren oraz
dioksyny, furany (powstające w procesie spalania odpadów), a także metale ciężkie
(ołów, arsen, nikiel, kadm).
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Emisja liniowa
Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń zaliczanych do emisji

liniowej

(komunikacyjnej) jest emisja spalin pochodzących z dużego natężenia ruchu
kołowego, które w ostatnich latach dynamicznie wzrasta wraz z liczbą pojazdów
poruszających się po drogach. Sytuacja ta obserwowana jest także na terenie Gminy,
gdzie notuje się ciągły wzrost natężenia ruchu pojazdów i w efekcie wzrost
emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, tj.: tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx),
węglowodorów (CxHx), związków ołowiu (Pb) i sadzy. Znaczące wzrosty stężeń
zanieczyszczeń powietrza notuje się zwłaszcza przy głównych, przelotowych szlakach
komunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie lokalne warunki zabudowy ulic
uniemożliwiają szybkie rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Istotny staje się też
fakt, że zanieczyszczenia komunikacyjne biorą udział w reakcjach fotochemicznych
zachodzących w atmosferze, a co za tym idzie wpływają na wzrost stężeń ozonu (O3)
w warstwie troposferycznej. Ważnym skutkiem emisji komunikacyjnej jest także wzrost
zapylenia, powstającego na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych
i nawierzchni dróg (emisja wtórna).

Emisja powierzchniowa
Głównym źródłem emisji powierzchniowej na analizowanym terenie Gminy jest
emisja zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych. Średnie dobowe
stężenia PM2,5 i PM10 są najwyższe w okresie zimowym (indywidualne ogrzewanie
mieszkań). W okresie letnim obserwuje się osiąganie stężeń ww. substancji na
poziomie zbliżonym do dopuszczalnego. Wskazuje to na udział innych źródeł
zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Emisja punktowa
Emisja punktowa – to emisja ze źródeł energetycznych i technologicznych,
odprowadzających substancje do powietrza emitorem (kominem) w sposób
zorganizowany.
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3.2.2. Roczna ocena zanieczyszczeń powietrza
Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim wykonywana jest
na podstawie wyników pomiarów ze stanowisk pomiarowych funkcjonujących
w systemie

monitoringu

powietrza.

Stanowiska

pomiarowe

wyznaczane

są

w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania monitoringowe
jakości powietrza prowadzone są przez WIOŚ w dwóch cyklach: rocznym
i pięcioletnim. Na podstawie badań monitoringu opracowywana jest ocena jakości
powietrza. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancjiw powietrzu określono
wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu.
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973)
Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) co roku dokonuje oceny poziomów
substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej
substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:
1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji;
2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym
powiększonym o margines tolerancji;
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego;
4) przekracza poziom docelowy;
5) nie przekracza poziomu docelowego;
6) przekracza poziom celu długoterminowego;
7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego.
Wyniki ocen dla danego województwa są niezwłocznie przekazywane
zarządowi województwa. GIOŚ dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali
kraju w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek taki wynika
z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2020, poz. 2279). Są to
równocześnie substancje, dla których w prawie krajowym (Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE i 2004/107/WE) określono normatywne
stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego
w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.
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Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie rocznej, dokonywanej
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje:
dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6),
ozon (O3), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 10 µm (PM10), pył zawieszony
o średnicy ziaren poniżej 2.5 µm (PM2,5) oraz ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), arsen
(As), benzo(a)piren (B(a)P) w PM10. W ocenach dokonywanych pod kątem spełnienia
kryteriów odniesionych do ochrony roślin uwzględnia się 3 substancje: dwutlenek siarki
(SO2), tlenki azotu (NOX), ozon (O3).
Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na
podstawie jego stężeń występujących w rejonach, gdzie stężenia te są najwyższe na
obszarze strefy. Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, że
jakość powietrza na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie
strefie klasy C nie oznacza także konieczności prowadzenia intensywnych działań na
rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę
podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie
(z reguły o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń.
Obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości
powietrza strefę stanowią:
•

aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

•

miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

•

pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast

powyżej 100 tys. mieszkańców.
W województwie podkarpackim, dla celów klasyfikacji pod kątem zawartości:
ozonu, benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu
zawieszonego PM10, zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu oraz dla pyłu PM2,5, wyłoniono 2 strefy: strefę miasto Rzeszów
i strefę podkarpacką, do której należy Gmina Wiśniowa. Ze względu na to, że region
ten nie posiada miasta o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, nie występują
tu aglomeracje będące strefą. W obu strefach dokonano oceny jakości powietrza pod
kątem ochrony zdrowia ludzi. Natomiast ze względu na ochronę roślin klasyfikacja
objęła teren całego województwa, z wyłączeniem obszaru miasta Rzeszów, zgodnie
z zapisami.
Roczną ocenę jakości powietrza w województwie podkarpackim wykonano
przede wszystkim w oparciu o wyniki pomiarów realizowane w 2021 roku na stacjach
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Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa. W

ocenie

wykorzystano dane uzyskane na łącznie 17 stacjach monitoringu. Na stacjach tych
łącznie 79 stanowisk pomiarowych zapewniło serie wyników dla dokonania niniejszej
oceny RMŚ w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Wśród
nich na 40 stanowisjach pomiary wykonywane były metodami automatycznymi, a na
39 prowadzono pomiary wyłącznie manualne.
Na terenie Gminy Wiśniowa w 2021 r. nie

było zlokalizowanych stacji

pomiarowych wykorzystywanych w ocenie jakości powietrza. Najbliżej Gminy
położona była stacja znajdująca się w Jaśle przy ul Sikorskiego (powiat jasielski).
Lokalizację stacji pomiarowych w województwie podkarpackim wykorzystywanych
w ocenie jakości powietrza w roku 2021 przedstawiono na mapie poniżej.

Mapa 15 Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie podkarpackim
wykorzystywanych w ocenie jakości powietrza za rok 2021
źródło: GIOŚ

Objęte oceną w kryterium ochrony zdrowia zanieczyszczenia gazowe w roku
2021, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon osiągały na
terenie województwa stężenia nieprzekraczające obowiązujących dla tych substancji
wartości kryterialnych. Pozwoliło to na zakwalifikowanie strefy miasto Rzeszów i strefy
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podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy
A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego.
W województwie podkarpackim dotrzymany został średnioroczny poziom
dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka
zaliczone zostały do klasy A. Natomiast w zakresie dobowego poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w kryterium ochrony zdrowia, strefy miasto
Rzeszów i podkarpacka otrzymały klasę C. Na terenie strefy podkarpackiej
wyznaczono 15 obszarów przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10. Wszystkie obszary przekroczenia związane były z emisją
powierzchniową (sektor komunalno-bytowy). Obszary te objęły swoim zasięgiem 86,5
km2 (0,5% strefy) zamieszkałych przez 123 746 mieszkańców.
Wyniki badań powietrza atmosferycznego przeprowadzonych w 2021 r.
w regionie wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu
zawieszonego PM2,5 fazy II w kryterium ochrony zdrowia zarówno na terenie strefy
miasto Rzeszów jak i strefy podkarpackiej. Obie strefy otrzymały klasę C1. Na terenie
strefy podkarpackiej wyznaczono 13 obszarów przekroczenia średniorocznego
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 fazy II. Wszystkie obszary
przekroczenia związane były z emisją powierzchniową (sektor komunalno-bytowy).
Obszary te objęły swoim zasięgiem 64,5 km2 (0,4% strefy) zamieszkałych przez 120
117 mieszkańców.
Dla metali w pyle zawieszonym PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości
odniesienia zostały dotrzymane na obszarze całego województwa. Strefy miasto
Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy A.
Średnioroczne

stężenia

benzo(a)pirenu

w

pyle

zawieszonym

PM10

przekroczyły wartość docelową. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone
zostały do klasy C.
Na terenie strefy podkarpackiej wyznaczono 86 obszarów przekroczenia w zakresie
średniorocznego poziomu docelowego B(a)P. Obszary przekroczenia w strefie
podkarpackiej objęły swoim zasięgiem 2 837,1 km2 (16% strefy) zamieszkałych przez
1 013 989 mieszkańców.
Dla ozonu dotrzymany został poziom docelowy w zakresie stężenia 8odzinnego w obu strefach zaliczonych do klasy A. Nie został natomiast dotrzymany
poziom celu długoterminowego ozonu w kryterium ochrony zdrowia w obu strefach,
którym przydzielono klasę D2. Na terenie strefy podkarpackiej wyznaczono 18
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obszarów przekroczenia w zakresie celu długoterminowego ozonu. Trzy z nich to
mikroobszary

poniżej

0,05

km2

stanowiące

ciągłość

większych

obszarów

przekroczenia w sąsiednich województwach. Obszary przekroczenia w strefie
podkarpackiej objęły swoim zasięgiem 12 816,7 km2 (72,3% strefy) zamieszkałych
przez 1 272 841 mieszkańców.
Podlegające

ocenie

ze

względu

na

ochronę

roślin,

za

rok

2021

zanieczyszczenia gazowe, tj. dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon osiągały na terenie
strefy podkarpackiej stężenia nieprzekraczające obowiązujących dla tych substancji
wartości kryterialnych. Pozwoliło to na zakwalifikowanie strefy podkarpackiej pod
względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A.
W odniesieniu do poziomu celu długoterminowego ozonu w kryterium ochrony
roślin w 2021 r. strefa podkarpacka zaliczona została do klasy D2. Wyznaczony obszar
przekroczenia w strefie podkarpackiej objął 10 907,1 km2 (61,6% powierzchni strefy).
Jakość powietrza na terenie powiatu strzyżowskiego w zakresie stężenia pyłów
PM10 i PM2,5 można monitorować na bieżąco wykorzystując do tego celu aplikację
Airly. Parametry monitorowane są przez czujnik umiejscowiony na rynku w Strzyżowie.
Mapa Airly pokazuje takie dane jak ilości pyłów zawieszonych (PM1, PM2,5, PM10),
aktualną temperaturą i wilgotnością powietrza, ciśnienia atmosferycznego. Mapa
poniżej przedstawia stan powietrza w rejonie Gminy Wiśniowa w dniu 25 lipca 2022 r.
na podstawie danych z mapy Airly, określono dobrą jakość powietrza nad terenem
powiatu strzyżowskiego, do którego należy Gmina Wiśniowa. Wyniki stanowią
poglądowe wartości zanieczyszczeń powietrza z uwagi na brak akredytacji pomiaru.

Mapa 16 Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie Gminy Wiśniowa, dane wg
aplikacji Airly, na dzień 25.07.2022 r.
źródło: https://airly.org/map/pl/
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Ważnym aspektem pomiarów jakości powietrza na terenie Gminy, jest fakt
umiejscowienia czytnika stanu powietrza na budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej,
Gmina Wiśniowa oraz firma Strzyżowski Net są sponsorami tego czytnika, który
monitoruje jakość powietrza. Na stronie internetowej https://wisniowa.pl/ oraz
https://eko.strzyzowski.net/pl można na bieżąco śledzić takie parametry jak: poziom
zanieczyszczenia powietrza, poziom pyłu PM10 oraz PM2,5. Z odczytanych danych
wynika, że poziom zanieczyszczenia powietrza na omawianym terenie jest bardzo
niski, przedstawia to poniższa rycina oraz wykres.

Rycina 3 Poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Wiśniowa.
źródło: https://eko.strzyzowski.net/pl/wisniowa-gmina

Wykres 3 Poziom zawieszonego pyłu PM10 oraz PM2,5 na terenie Gminy Wiśniowa.
Dane z dnia 12.09.2022 r.
źródło: https://eko.strzyzowski.net/pl/wisniowa-gmina
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Na jakość powietrza atmosferycznego Gminy wpływają źródła zanieczyszczeń
o charakterze punktowym, liniowym i powierzchniowym. Istotne znaczenie mają
również napływające nad teren Gminy zanieczyszczenia

z sąsiednich regionów,

głównie z Mielca i Rzeszowa.
Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzi głównie od lokalnych
kotłowni pracujących na rzecz szkół i budynków użyteczności publicznej, gospodarstw
domowych oraz ruchu samochodowego.
Na obszarze Gminy nie występuje aktualnie zorganizowana sieć ciepłownicza,
a energię cieplną w większości pozyskuje się w oparciu o lokalne paleniska,
wykorzystujące takie substancje jak węgiel kamienny, olej, gaz czy drewno. Stężenia
szkodliwych substancji w powietrzu rosną w okresie grzewczym i zdecydowanie
maleją w okresie letnim. Ponadto, niekorzystnym zjawiskiem występującym na
terenach wiejskich jest spalanie w indywidualnych kotłowniach odpadów z tworzyw
sztucznych. W konsekwencji, do atmosfery przedostają się oprócz zanieczyszczeń
w postaci pyłów, dwutlenku węgla czy tlenków azotu silnie toksyczne substancje, tj.
chlorowodór, rakotwórcze dioksyny, furany i.in. Na analizowanym obszarze ma
miejsce

emisja

zanieczyszczeń

do

powietrza

ze

źródeł

powierzchniowych

i punktowych, które powinny być ograniczane, aby poprawić jakość powietrza na
terenie Gminy i nie dopuścić do powstania przekroczeń w przyszłości.
3.2.3. Działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń
Aktualny „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na
stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych” został przyjęty uchwałą Nr
XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r.
Program ten wskazuje możliwe do podjęcia działania naprawcze, które pozwolą
przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie:
1)

Ograniczanie

emisji

zanieczyszczeń

do

powietrza

z

ogrzewania

indywidualnego
2)

Prowadzenie działań kontrolnych.

3) Wspomaganie samorządów gminnych i mieszkańców gmin we wdrażaniu uchwały
antysmogowej.
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Stworzenie przez samorząd gminny systemu wsparcia wymiany źródeł ciepła

4)

na ekologiczne dla osób fizycznych.
5)

Zwiększanie udziału zieleni w wybranych miastach strefy podkarpackiej.

6)

Edukacja ekologiczna.
W Programie przedstawiono działania, których realizacja pozwoli na osiągnięcie

najlepszych efektów ekologicznych w jak najkrótszym czasie. W harmonogramie
realizacji działań naprawczych wskazano następujące zadania:


Należy dążyć do likwidacji ogrzewania indywidualnego wykorzystującego
paliwo stałe i zastąpienia go ogrzewaniem bez emisyjnym lub niskoemisyjnym.



Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie
paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów,



Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje
szkolne,audycje, konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych.
W celu poprawy jakości środowiska naturalnego z jednoczesnym zwiększeniem

komfortu życia mieszkańców, konieczna jest poprawa stanu jakości powietrza,
a szczególnie dotrzymanie standardów dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu.
W poniższej tabeli wskazano działania, nieobjęte programem, planowane
i przewidziane do realizacji przez samorząd gminy Wiśniowa zebrane z aktualnych
gminnych dokumentów.
Tab. 15 Działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń przewidziane do
realizacji przez Gminę Wiśniowa nieobjęte „Programem ochrony powietrza dla strafy
podkarpackiej”.
Działanie

Nazwa
dokumentu

Kontrola spalania odpadów
Plan gospodarki

Edukacja mieszkańców

niskoemisyjnej dla

Wymiany źródła ciepła i termomodernizacji

gminy Wiśniowa na

Wymiana urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności

lata 2016-2022,

publicznej

Wiśniowa 2016

Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej
Budowa elektrociepłowni geotermalnej w Wiśniowej
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Działanie

Nazwa
dokumentu

Podłączenie budynków użyteczności publicznej do
elektrociepłowni
Montaż OZE
Edukacja pracowników budynków użyteczności publicznej
Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja
Bieżąca wymiana systemu oświetlenia ulicznego na LED
Promocja zrównoważonego transportu
Produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych
Projekt założeń do

źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm

planu zaopatrzenia

wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz

w ciepło, energie

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

elektryczna i paliwa

i mieszkaniowym

gazowe dla gminy

Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np.

Wiśniowa na lata
2016- 2030,
Wiśniowa 2016

budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia
Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa
jakości środowiska wiejskiego (np. redukcja
zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów
zdegradowanych)

Strategia Rozwoju

Wykorzystanie i promowanie odnawialnych źródeł energii

Gminy Wiśniowa na
lata 2015- 2025,

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Wiśniowa 2015

Optymalizacja wyboru źródeł ciepła

Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Ochrona klimatu i jakości
powietrza”, której wyniki zamieszczono w poniższej tabeli.
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Tab. 16 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- dobrze rozwinięty transport publiczny na
terenie Gminy i jego połączenie z
transportem publicznym pobliskiego
miasta,

- emisja pyłów i gazów towarzysząca
energetycznemu spalaniu paliw
konwencjonalnych w indywidualnym
ogrzewaniu domów,

- rozbudowa i modernizacja układu
drogowego w kierunku eliminacji ruchu
tranzytowego

-duża liczba przestarzałych źródeł ciepła
w zabudowie mieszkaniowej (przestarzałe
technologicznie i niskosprawne piece
izbowe),

- dalsza budowa i oznakowanie ścieżek
rowerowych,
- tworzenie ułatwień dla ruchu pieszego –
budowa chodników m.in. z powodu
wzmożonego ruchu samochodowego.

- nieustanne zwiększanie się ruchu
samochodowego w granicach Gminy,

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

-zwiększanie świadomości ekologicznej
mieszkańców regionu w zakresie
szkodliwości niskiej emisji,
- wzrost zainteresowania ekologicznymi
formami transportu,

- rosnące koszty wykorzystania
proekologicznych nośników energii na
potrzeby grzewcze (olej opałowy, energia
elektryczna, gaz) – brak stabilnej polityki
cenowej na rynku paliw energetycznych.

- dostępność środków finansowych na
realizację inwestycji w zakresie ochrony
powietrza, np. fundusze unijne,
-propagowanie wdrażania nowych
technologii przyjaznych środowisku.

3.3. Zagrożenia hałasem
Klimat

akustyczny

środowiska

jest

to

zespół

zjawisk

akustycznych

występujących na danym obszarze, niezależnie od źródeł je wywołujących. Klimat ten,
zwłaszcza w warunkach lokalnych, cechuje się silnymi zmianami w czasie
i przestrzeni. Zależy on w głównej mierze od:


stopnia nasycenia danego środowiska urządzeniami i pojazdami,



układu

urbanistycznego

cechującego

dane

lokalne

środowisko

i rozplanowania w nim osiedli mieszkaniowych wraz z terenami zieleni, układu
komunikacyjnego, obiektów handlowo-usługowych, zakładów produkcji.
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Uciążliwość spowodowana nadmierną emisją hałasu jest charakterystyczna
głównie dla terenów zwartej zabudowy, dotyczy terenów mieszkalno-przemysłowych
oraz przebiegu tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.
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.
Z powodu szkodliwości dla zdrowia oraz oddziaływanie na organizm
w zależności od poziomu hałasu można go podzielić na pięć grup. Hałasy o poziomie:
1. Poniżej 35 dB - są nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub
przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia.
2. W granicach 35 - 70 dB - powodują zmęczenie układu nerwowego, utrudniają
porozumiewanie się, zasypianie i wypoczynek, obniżają ostrość wzroku.
3. W granicach 70 - 85 dB - wpływają ujemnie na wydajność pracy, bóle głowy,
osłabienie słuchu, zaburzenia nerwowe.
4. W granicach 85 - 130 dB - powodują liczne zaburzenia organizmu ludzkiego m.in.
układu krążenia i pokarmowego.
5. Powyżej 130 dB - trwałe uszkadzają słuch, wywołują drgania niektórych organów
wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia, choroby psychiczne.

Badania dowodzą, że osoby zamieszkałe w gorszych warunkach akustycznych
kilkakrotnie częściej doświadczają zakłóceń, utrudnień oraz dolegliwości zdrowotnych.
Na podstawie analizy istniejących w przestrzeni Gminy inwestycji stwierdza się, że na
lokalny klimat akustyczny w największym stopniu oddziałuje hałas komunikacyjny,
który generowany jest przez ruch odbywający się wzdłuż przebiegających przez
Gminę dróg wojewódzkich nr 986 i 988. Hałas komunikacyjny powstający wzdłuż dróg,
jest generowany przez silniki samochodów oraz jest efektem toczenia kół pojazdów
o nawierzchnię jezdni. Poziom powstającego

w

wyniku

ruchu

pojazdów

mechanicznych hałasu jest bezpośrednio uzależniony od takich czynników jak:
natężenie ruchu, prędkość pojazdów, udział pojazdów ciężkich, płynność ruchu,
pochylenie drogi, jakość nawierzchni drogowej, ukształtowanie terenu, charakter
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obudowy trasy, rodzaj sąsiadującej z nią zabudowy. Należy również przyjąć, że
wzmożony ruch samochodowy może występować na drogach powiatowych.
Ruch pojazdów mechanicznych odbywający się wzdłuż pozostałych ciągów
komunikacyjnych cechuje się niewielkim natężeniem i nie powinien się przyczyniać do
powstawania znaczących uciążliwości akustycznych.
Ze względu na ciągle wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie
ruchu drogowego można przypuszczać, że utrzymywać się będzie tendencja
wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Należy jednak
podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu
natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to m.in. z poprawy jakości
użytkowanych samochodów jak i również stanu nawierzchni dróg.
Uciążliwości akustyczne emitowane przez zakłady produkcyjne, obiekty
usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej na terenie Gminy mają charakter
tymczasowy i nie są wyraźnie problematyczne
Reasumując, głównym źródłem hałasu w Gminie Wiśniowa jest ruch drogowy.
Największe potencjalne zagrożenie hałasem występuje wzdłuż dróg obejmujących
swoim zasięgiem ruch wojewódzki. Zdecydowana część tych dróg przebiega przez
tereny zabudowane, z których większość to tereny o funkcji mieszkaniowej
wymagającej zapewnienia ochrony przed zagrożeniem występowania uciążliwego
hałasu. Sąsiedztwo wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami
wymagającymi zapewnienia właściwych standardów jakości stanu akustycznego
środowiska powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego
zagrożenia hałasem komunikacji drogowej. Pozostałe źródła hałasu mają znaczenie
drugorzędne oraz nie wpływają na znaczne obszary oraz nie generują istotnych
przekroczeń.
Zabezpieczenia przed powstawaniem nadmiernego hałasu polegają przede
wszystkim na:
- wyznaczaniu minimalnej odległości nowej zabudowy mieszkaniowej od ulic wg
ocen oddziaływania na środowisko,
- wprowadzaniu pasów zieleni izolacyjnej,
- stosowaniu ochrony biernej w budynkach (szczelne okna, wygłuszające ściany).
Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Zagrożenia hałasem”, której
wyniki zamieszczono w tabeli poniżej.
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Tab. 17 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zagrożenia hałasem”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- przebudowa dróg,
- zrealizowane przedsięwzięcia
zmierzające do poprawy stanu środowiska
akustycznego,
- uwzględnianie zapisów dotyczących
standardów akustycznych dla
poszczególnych terenów w dokumentach
planistycznych.

- wzrost natężenia ruchu kołowego na
terenie Gminy,
- zły stan techniczny dróg i chodników
w niektórych miejscowościach,
- brak monitoringu hałasu na terenie
Gminy.

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- możliwość pozyskania środków
finansowych z zewnątrz na zaplanowane
zadania zmierzające do poprawy stanu
środowiska akustycznego,

- zaniechanie realizacji większości
zaplanowanych inwestycji zmierzających
do poprawy stanu środowiska
akustycznego,

- postępujący wzrost popularności
komunikacji zbiorowej i ekologicznych form
transportu.

-brak inwentaryzacji obszarów, na których
występują przekroczenia wartości
normatywnych hałasu w środowisku, a w
szczególności obszarów, na których
przekroczone są wartości progowe hałasu
w środowisku.

3.4. Pole elektromagnetyczne
Zjawisko

promieniowania

elektromagnetycznego

jest

powszechne

w środowisku naturalnym. Terminem tym określa się wzajemne oddziaływanie pola
elektrycznego i magnetycznego, które wywołane jest poprzez ruch ładunku
elektrycznego w przestrzeni. Powoduje on powstanie fali elektromagnetycznej,
rozchodzącej się od
promieniowanie

może

drgającego ładunku. W
charakteryzować

się

zależności od

częstotliwości

właściwościami

jonizującymi

i niejonizującymi, a także mieć pochodzenie naturalne – wywołane procesami
i zjawiskami zachodzącymi w kosmosie i na Ziemi lub sztuczne będące efektem pracy
wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Głównymi sztucznymi źródłami emitującymi pole elektromagnetyczne, które
w sposób istotny oddziaływają na środowisko są:
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telefony bezprzewodowe i komórkowe,



anteny nadawcze radiostacji i TV,



radary,



linie elektroenergetyczne.
W

celu

oszacowania

wartości

występującego

promieniowania

elektromagnetycznego w Gminie, można wykorzystać wyniki pomiarów monitoringu
pól elektromagnetycznych w województwie podkarpackim prowadzone w roku
2021 przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie. Pomiary
przeprowadzono łącznie w 37 punktach na terenie województwa podkarpackiego. Na
terenie Gminy Wiśniowa nie zlokalizowano punktów pomiarowych służących do
badania poziomów pól elektromagnetycznych, najbliższy punkt był zlokalizowany
w miejscowości Czudec, ul. Parkowa 7 (mapa poniżej).

Mapa 17 Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych
na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r.
źródło: Ocena Poziomów Pól Elektromagnetycznychw Środowisku W Roku 2021 w Województwie Podkarpackim
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Analiza wyników pomiarów poziomów PEM dla monitoringu stałego wykazała,
że wyniki w 24 punktach pomiarowych znalazły się w przedziale wartości niższych od
wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej (<0,3 [V/m]). Najwyższe natężenie
pola elektromagnetycznego odnotowano w miejscowościach: Jedlicze (1,08 V/m),
Brzozów (0,99 V/m) oraz w Radymnie (0,88 V/m). Analiza wyników pomiarów
poziomów PEM dla monitoringu badawczego wykazała, że wyniki w 15 punktach
pomiarowych znalazły się w przedziale wartości niższych od wartości dolnego progu
czułości sondy pomiarowej. Najwyższe natężenie pola elektromagnetycznego
odnotowano

w

miejscowości:

Szczepańcowa

(1,03

V/m).

Nie

stwierdzono

przekroczenia dopuszczalnych wartości PEM, ponieważ w żadnym punkcie
pomiarowym wskaźnik WME nie przekroczył wartości 1. Oznacza to, że na
monitorowanych obszarach województwa podkarpackiego poziomy PEM są bardzo
niskie.
Wyniki powyższych badań wskazują, że na terenie Gminy Wiśniowa nie
występuje zatem zagrożenie ze strony promieniowania elektromagnetycznego.
Na obszarze Gminy Wiśniowa znajdują się obiekty i urządzenia mogące
potencjalnie emitować wzmożone promieniowanie elektromagnetyczne. Należą do
nich linie elektroenergetyczne średnich napięć, a także stacje bazowe telefonii
komórkowych. W Gminie Wiśniowa występują trzy stacje bazowe telefonii komórkowej
w miejscowości Szufnarowa i Pstrągówka (mapa poniżej).

Mapa 18 . Lokalizacja stacji bazowych sieci komórkowych na terenie Gminy Wiśniowa
źródło:Opracowanie własne na podstawie http://beta.btsearch.pl/
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Występujące w obrębie stacji bazowej telefonii komórkowej anteny emitują
niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, wytwarzane w czasie ich pracy.
Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się w granicach od 30 kHz
do 300 GHz. Stacje telefonii komórkowej wytwarzają pola elektromagnetyczne
wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych
dla ludzi.
Dokonano

analizy

SWOT

dla

ww. obszaru

interwencji,

której

wyniki

zamieszczono w tabeli poniżej.
Tab. 18 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Pole elektromagnetyczne”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

-brak przekroczeń dopuszczalnych
wartości promieniowania
elektromagnetycznego w najbliższym
sąsiedztwie Gminy Wiśniowa.

- stacje bazowe telefonii komórkowej
w miejscowości Szufnarowa i Pstrągówka

- brak linii wysokiego napięcia
SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- ciągła poprawa stanu technicznego
źródeł emisji pól elektromagnetycznych.

- lokalizacja źródeł PEM w gminach
sąsiadujących z Gminą Wiśniowa.

3.5. Gospodarowanie wodami
3.5.1. Wody podziemne
Teren Gminy można podzielić na dwa, następujące obszary różniące się
warunkami hydrogeologicznymi:
 obejmujący tereny położone w obrębie doliny rzeki Wisłok i jej większych
dopływów,
 obejmujący fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego.
Obszar znajdujący się w obrębie doliny Wisłoka został określony jako Jednolite
Części Wód Podziemnych Nr 152.
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Mapa 19 Obszar Gminy Wiśniowa na terenie Jednolitych Części Wód Podziemnych
Nr 152
źródło: http://geologia.pgi.gov.pl/

W obrębie JCWPd nr 152 poziom wód związany jest z czwartorzędową serią
piaszczysto – żwirową pochodzenia rzecznego przykrytą madami i
w postaci

swobodnego

bądź

lekko

napiętego

zwierciadła.

Wody

występuje
zbiornika

czwartorzędowego mają charakter porowy, jest to poziom przypowierzchniowy,
pozostający w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący wprost na istniejące
warunki hydrologiczne.
Dolina Wisłoka tworzy zbiornik wód podziemnych. Wspomniany zbiornik jest płytki
w obrębie utworów czwartorzędowych, słabo lub zupełnie nie izolowany od
powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi bądź nieprzepuszczalnymi. Na stan
zasobów wód podziemnych ma wpływ sposób zagospodarowania terenu objętego
projektem planu. Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód tych zbiorników mogą
być niekontrolowane zrzuty ścieków, infiltracja zanieczyszczonych wód opadowych
wynikająca z zanieczyszczenia powierzchni terenu lub głębszych warstw gruntu np.
na skutek stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
W rejonie Gminy w utworach czwartorzędowych wydzielony został Główny
Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 432 Dolina rzeki Wisłok.
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Mapa 20 Położenie GZWP nr 432 Dolina rzeki Wisłok na terenie Gminy Wiśniowa.
źródło: http://geologia.pgi.gov.pl/

Zbiornik Dolina rzeki Wisłok (nr 432) o powierzchni 172 km2 ciągnie się od
okolic Beska na południu po brzeg Karpat na północy. Zbiornik zbudowany jest
z czwartorzędowych utworów aluwialnych o miąższości od kilku do kilkunastu metrów.
Utwory te reprezentowane są przez otoczaki, żwiry i piaski o różnym stopniu
zaglinienia. Na ogół wzdłuż koryta rzecznego Wisłoka są one bardzo dobrze przemyte
i tylko w nieznacznym stopniu zaglinione. Podłoże omawianego zbiornika stanowią
osady piaskowcowołupkowe fliszu karpackiego (Chowaniec i in., 2003). Warstwę
wodonośną stanowią otoczaki, żwiry i piaski o różnej granulacji. Wahania zwierciadła
są niewielkie i dochodzą do 2,0 m. W pobliżu koryta Wisłoka stany wód podziemnych
są ściśle uzależnione od stanów wody w rzece. Poziom wodonośny omawianego
zbiornika zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych oraz
z cieków powierzchniowych. Zwierciadło wody stabilizuje się płytko, najczęściej 1–2 m
poniżej powierzchni terenu.
W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego
jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 1289
punktach pomiarowych. Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano
analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych
części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementów
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fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości
wód podziemnych:
I klasa – wody bardzo dobrej jakości,
II klasa – wody dobrej jakości,
III klasa – wody zadowalającej jakości,
IV klasa – wody niezadowalającej jakości,
V klasa – wody złej jakości.
Na terenie Gminy Wiśniowa nie został wyznaczony żaden punkt monitoringu
jakości wód podziemnych w 2019 roku. Przedstawiono wyniki monitoringu w punkcie
pomiarowym obszaru JCWPd nr 152 zlokalizowanym najbliżej terenu Gminy (mapa
i tabela poniżej):
•

punkt nr 1234 zlokalizowany w Krośnie (Gmina miejska Krosno)

Mapa 21 Punkty monitoringu diagnostycznego zlokalizowane w niedalekiej odległości
od obszaru Gminy Wiśniowa
źródło: https://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2019.html
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Tab. 19 Jakość wód podziemnych JCWPd Nr 152 w jednym punkcie pomiarowych
położonych najbliżej Gminy Wiśniowa na podstawie badań przeprowadzonych w 2019
Cechy charakterystyczne

JCWPd Nr 152

Miejscowość/gmina

Krosno/Krosno

Numer otworu

1234

Stratygrafia

Q

Głębokość do stropu warstwy
wodonośnej [m]

3,70

Charakter zwierciadła

swobodne

użytkowanie terenu

zabudowa miejska luźna

Klasa jakości wody w punkcie

III

źródło: opracowanie własne na podstawie GIOŚ – Monitoring Jakości Wód Podziemnych

3.5.2. Wody powierzchniowe
Działalność człowieka wywiera istotny wpływ na ilość i jakość wód
występujących w przyrodzie. Stałe oddziaływanie presji powoduje stopniowe
pogarszanie się stanu wód, czyli ich degradację.
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach
Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) wynika z art. 349 ustawy Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm). Do końca 2018 r. badania jakości wód
powierzchniowych

w

zakresie

elementów

biologicznych,

fizykochemicznych

i chemicznych (w tym substancji priorytetowych w matrycy będącej wodą) należały do
kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, po tym czasie
kompetencje te przejął Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W ramach badań
wykonanych w 2018 roku jeden z punktów pomiarowych (punkt pomiarowy WisłokDobrzechów, gmina Strzyżów, powiat strzyżowski) znajdował się na obszarze jcwp
,,Merla”, która swoim zasięgiem obejmuje również teren Gminy Wiśniowa.
Na obszarze Gminy Wiśniowa znajdują się zlewnie następujących jednolitych
części wód powierzchniowych:
•
•
•
•
•
•
•

PLRW200014226399 „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy”
PLRW200012226389 „Kopytko”
PLRW2000122263949 „Różanka”
PLRW20001222636 „Szufnarówka”
PLRW200012226356 „Stępinka”
PLRW200012218852 „Brzeźnica od źródeł do dopływu z Łączek Kucharskich”
PLRW200014226399 ,,Merla”
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Tab. 20 Jednolite Części Wód Powierzchniowych w Gminie Wiśniowa
Typ zgodnie
z aktualną
typologią

Stan

Stan

chemiczny

JCWP

dobry

zły

Europejski kod JCWP

Nazwa JCPW

PLRW200014226399

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

Mała rzeka

PLRW200012226389

Kopytko

Potok fliszowy

dobry

zły

PLRW2000122263949

Różanka

Potok fliszowy

dobry

dobry

PLRW20001222636

Szufnarówka

Potok fliszowy

dobry

dobry

PLRW200012226356

Stępinka

Potok fliszowy

dobry

dobry

PLRW200012218852

Brzeźnica od źródeł
do dopływu z Łączek
Kucharskich

Potok fliszowy

dobry

zły

PLRW200014226399

Merla

Potok fliszowy

dobry

dobry

fliszowa

źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://wody.isok.gov.pl/

Na terenie Gminy znajdują się naturalne i sztuczne zbiorniki wód
powierzchniowych, przy czym naturalne zlokalizowane są w obrębie starorzeczy,
a sztuczne to głównie wyrobiska poeksploatacyjne. Zbiorniki te zajmują niewielkie
powierzchnie i najczęściej są wykorzystywane do hodowli ryb.
Gmina zaliczana jest do obszarów posiadających średnie zasoby wód
powierzchniowych.

Wielkość zasobów wód powierzchniowych jest niestabilna,

problemem jest też ich dyspozycyjność wynikająca ze zróżnicowania warunków
hydrologicznych w poszczególnych latach i dużej zmienności przepływów.
Warunki hydrologiczne cieków określają:
 okresy wezbrań,
 typ reżimu rzecznego,
 wielkość odpływu jednostkowego,
 bilans wodny.
W obrębie Gminy występują dwukrotne wezbrania wód w ciągu roku:
 roztopowe – w marcu i kwietniu,
 opadowe – w czerwcu, lipcu lub sierpniu.
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Mapa 22 Zagrożenie powodzią na terenie Gminy Wiśniowa

źródło: wody.isok.gov.pl

Omawiany teren jest zglokalizowany w obszarze, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.
Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarowanie wodami”, której
wyniki zamieszczono tabeli poniżej.
Tab. 21 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarowanie wodami”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- położenie GZWP na terenie Gminy,
- dobra jakość wód wgłębnych,

- zły stan rzecznych JCWP
przepływających przez teren Gminy.

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- działania informacyjno-edukacyjne w
zakresie racjonalnego korzystania z wód i
optymalizowania zużycia wody

- wody powierzchniowe złej jakości,

3.6. Gospodarka wodno – ściekowa
Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiśniowa według
danych GUS na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 66,5 km, natomiast liczba przyłączy
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prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 1690
szt. Według aktualnych danych od gminy wynika, że długość sieci kanalizacyjnej to
31,6 km, a liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania wynosi 597 szt. Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna na
obszarze Gminy przyczynia się do wzrostu jakości wody dostarczanej mieszkańcom
Gminy oraz eliminuje zjawisko nielegalnych zrzutów ścieków.
Ludność Gminy Wiśniowa jest zaopatrywana w wodę głównie z wodociągów
zbiorczych oraz z własnych studni. Wodociągi w Gminie zasilane są przede wszystkim
z ujęć wód źródlanych oraz podziemnych.
Na terenie Gminy eksploatowane są następujące ujęcia:


Spółka Wodno – Wodociągowa w Wiśniowej
o trzy ujęcia źródlane o łącznej wydajności wynoszącej Qe = 8,28 m 3/h,
o studnie głębinowe S-1 i S-2 o łącznej wydajności wynoszącej Qe = 1,75
m3/h.
o ujęcie studnia Z-1 s o wydajności Qe = 2,4 m3/h
W wodę z tych ujęć jest zaopatrywana ludność Wiśniowej,



Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wiśniowej
o studnia głębinowa S-1 o łącznej wydajności wynoszącej Qe = 4,1 m3/h,
o studnia Z-1 w wydajności wynoszącej Qe = 4,9 m3/h. W wodę z tych ujęć jest
zaopatrywana ludność objęta wodociągiem Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wiśniowej.



Gmina Wiśniowa:
o dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Wiśniowej (byłego Gimnazjum
w Wiśniowej) - studnia głębinowa S-1 o wydajności Qe = 3,0 m3/h,
o Stacja Uzdatniania Wody w Kozłówku ujęcie wody powierzchniowej
z potoku o parametrach: Qmax h = 2,0 m3/h, Qśr. d = 36,0 m3/d.



Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
studnia S-1 o wydajności Qe = 2 m3/h



Spółka Wodno-Wodociągowa Tułkowice I:
o dwa źródła o łącznej wydajności Qe = 1,2 m3/h Z ujęć tych zaopatrywana jest
ludność z miejscowości Tułkowice,
o ujęcie studnia S-1 o wydajności Qe= 2 m3/h



Spółka Wodno – Wodociągowa w Tułkowicach II:
o dwa źródła Z-1, Z-2 o łącznej wydajności Qe = 1,2 m3/h. Z ujęć tych
zaopatrywana jest ludność z miejscowości Tułkowice, Markuszowa (jedynie
część) oraz Kożuchów.



Spółka Wodno – Wodociągowa w Pstrągówce:
o trzy ujęcia Z1, Z2, Z3 źródlane o łącznej wydajności Qe = 6,7 m3/h
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Spółka Wodno - Wodociągowa w Kalembinie:
o studnia wiercona S-1 o wydajności Qe = 6,5m3/h,
o dwie studnie kręgowe K-1 i K-2 o łącznej wydajności Qe = 3,5 m3/h,



Spółka Wodno - Wodociągowa w Różance:
o cztery źródła o łącznej wydajności Qe = 5,6 m3/h,
o studnia S-1R o parametrach: Qe = 4,0 m3/h.

Tab. 22 Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w Gminie
Wiśniowa na przestrzeni lat 2018-2020
Zużycie wody w gospodarstwach

Rok

domowych na 1 mieszkańca [m3]

2018

21,3

2019

21,5

2020

22,5

źródło: GUS, stan na 31.12.2020

W latach 2018-2020 ilość przyłączy prowadząca do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania w Gminie Wiśniowa uległa zmianie. W 2018 roku ilość
przyłączy wynosiła 1 616, a w roku 2019 ilość ta zwiększyła się do 1 623, natomiast
w 2020 liczba ta wynosiła 1 690.
Gmina Wiśniowa posiada mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków opartą
na działaniu niskoobciążonego osadu czynnego, o przepustowości 200 m3/dobę
(rozbudowywana do przepustowości 2x400 m 3/dobę). Oczyszczalnia obsługuje
budynki, mieszkania, urzędy, instytucje i zakłady pracy znajdujące się na terenie
miejscowości Wiśniowa, Kalembina, Kożuchów, Tułkowice oraz częściowo Niewodna.
Do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni, beczkowozami
przywożone są ścieki. Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do potoku Szufnarówka
(dopływu rzeki Wisłok).
Na terenie Gminy znajduje się łącznie 41 przydomowych oczyszczalni ścieków, dwie
z nich obsługują Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy „Caritas” oraz Szkołę
Podstawową w Szufnarowej. Przepustowość tych oczyszczalni jest niewielka (poniżej
5m3/dobę). Do gminnej ewidencji zgloszonych jest również 1126 szt. zbiorników
bezodpływowych.
Mieszkańcy Gminy Wiśniowa w miejscowościach, których nie objęto kanalizacją
sanitarną, chcąc prowadzić prawidłową gospodarkę wodno-ściekową zgodnie z art.
5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
83

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888), mają obowiązek wyposażyć nieruchomość
w zbiornik bezodpływowy i korzystać z taboru asenizacyjnego lub wybudować
przydomową oczyszczalnię ścieków
Tab. 23 Ilość ścieków bytowych odprowadzona siecią kanalizacyjną w Gminie
Wiśniowa na przestrzeni lat 2018-2020
ścieki bytowe odprowadzone siecią

Rok

kanalizacyjną [dm3]

2018

93,0

2019

99,5

2020

102,4

źródło: GUS, stan na dzień 31.12.2020

Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarka wodno- ściekowa”,
której wyniki zamieszczono w tabeli poniżej.
Tab. 24 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarka wodno - ściekowa”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- funkcjonowanie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
- plany rozbudowy i modernizacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

-konieczność ciągłej rozbudowy
i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej,
-brak dostępu części mieszkańców do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- minimalizacja nielegalnych zrzutów
ścieków przez zwiększanie świadomości
społeczeństwa o zagrożeniach z tym
związanych

- niedostateczne środki techniczne
i finansowe niezbędne do wykonania
inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej

3.7. Zasoby geologiczne
Wśród surowców mineralnych występujących na analizowanym terenie
wymienić można:


Piaski – występują w dolinie rzeki Wisłok,



Piaskowce – występują w rejonie wsi Jazowa,



Iły eoceńskie – występują w rejonie miejscowości Oparówka i Markuszowa, mogą
być zastosowane do produkcji ceramiki cienkościennej i cegły palonej,
84

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

Na terenie Gminy Wiśniowa występują udokumentowane otwory wiertniczne, których
spis przedstawia tebela poniżej:
Tab. 25 Otwory wiertnicze na terenie Gminy Wiśniowa
Nr CBDG

Nazwa

Głębokość

Cel wiercenia

Stratygrafia na dnie

Rok wiercenia

5765

SZUFNAROWA 1

4697

złożowy

dogger

1974

3262057

SZUFNAROWA 1

58,9

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262078

SZUFNAROWA 10

72,5

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262082

SZUFNAROWA 11

47,5

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262087

SZUFNAROWA 12

30,1

złożowy

trzeciorzęd

2017

3371068

SZUFNAROWA 13

66,5

złożowy

trzeciorzęd

2021

3371069

SZUFNAROWA 14

58,1

złożowy

trzeciorzęd

2021

3371070

SZUFNAROWA 15

43,9

złożowy

trzeciorzęd

2021

3371071

SZUFNAROWA 16

38,5

złożowy

trzeciorzęd

2021

3262058

SZUFNAROWA 2

67,5

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262062

SZUFNAROWA 3

71,5

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262063

SZUFNAROWA 4

68,2

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262067

SZUFNAROWA 5

68

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262068

SZUFNAROWA 6

60,3

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262072

SZUFNAROWA 7

73,6

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262073

SZUFNAROWA 8

72

złożowy

trzeciorzęd

2017

3262077

SZUFNAROWA 9

45,5

złożowy

trzeciorzęd

2017

3169142

SZUFNAROWA R-2

50

hydrogeologiczny

trzeciorzęd

1998

123047

SZUFNAROWA 2

1200

złożowy

kreda górna

1983

5771

WIŚNIOWA 1

3793

złożowy

kreda

1991

źródło: https://otworywiertnicze.pgi.gov.pl/

Tab. 26 Charakterystyka złóż kopalin na obszarze gminnym (stan zasobów na dzień:
31.12.2020 r.)

Nazwa
złoża

ID

Miejscowość

Gmina

Typ
pozyskiwanyc
h surowców

Powierzchni
a [ha]

Stan
zagospodarowania
złoża

521

Chełm

Stępnia

Wiśniowa,
Frysztak

kamienie
łamane i
bloczne

25,64

Eksploatacja
zaniechana (Z)

18919

Szufnarowa

Szufnarowa

Wiśniowa

kamienie
łamane i
bloczne

31.490

Złoże
zagospodarowane

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIG-PIB CBDG
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Mapa 23 Położenie złóż kopalin na terenie Gminy Wiśniowa
źródło: https://geolog.pgi.gov.pl/

Gmina Wiśniowa umiejscowiona jest w obrębie Pogórza Strzyżowskiego
i Dynowskiego, rozdzielonych doliną Wisłoka. Położenie to powoduje znaczne
zróżnicowanie morfologiczne, które umożliwia wykorzystanie terenu pod różne
sposoby zagospodarowania. Część Gminy położona jest w obrębie osuwisk
aktywnych, a część w obrębie osuwisk nieczynnych, lecz zagrożonych uruchomieniem
przy zmianie warunków np. wodnych. Na tych terenach należy zachować szczególną
ostrożność przy realizacji wszelkich inwestycji budowlanych lub też ich wykluczenie.
Dla terenów o niekorzystnych warunkach gruntowych do lokalizacji zabudowy zaleca
się przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich w celu określenia ich
faktycznego zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych i dostosowanie rozwiązań
konstrukcyjnych budowli do możliwych zagrożeń. Na terenach uznanych za osuwiska
i zagrożonych osuwaniem zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy.
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Mapa 24 Tereny w obszasze Gminy Wiśniowa zagrożone osuwiskami
źródło: https://geolog.pgi.gov.pl/

Dokonano analizy SWOT dla ww. obszaru interwencji, której wyniki zamieszczono
w tabeli poniżej.
Tab. 27 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zasoby geologiczne”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- dostępność złóż kopalin kamieni łamanych
i blocznych

- brak złóż kopalin o znaczeniu
ponadlokalnym i ponadregionalnym,
-zaniechanie wydobywania surowców ze
złoża „Chełm”
- obszary narażone na niebezpieczeństwo
osuwania się mas ziemnych.

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- możliwość wykorzystywania złóż kopalin w
przemyśle

- zagrożenie wyłączeniem części terenów
spod inwestycji
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3.8. Gleby
Monitorng chemizmu gleb ornych stanowi jeden z elementów krajowej sieci
Państwowego monitoringu środowiska i został rozpoczęty w 1995 r. Badania odbywają
się co 5 lat i wykonywane są przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Badaniami monitoringowymi objęte zostały zmiany właściwości gleb zachodzące wraz
z upływem czasu pod wpływem czynników przyrodniczych i działalności człowieka.
Na obszarze województwa podkarpackiego zlokalizowano 14 punktów badawczych
monitoringu gleb.
W najbliższej odległości Gminy Wiśniowa, w
zlokalizowany

został

1

punkt

pomiarowo-kontrolny

miejscowości Godowa
monitoringu

krajowego

powierzchniowej warstwy gleby (0-20cm) użytkowanej rolniczo. Przekrój pomiarowokontrolny zlokalizowano w miejscu, gdzie uznano, że nie ma wyraźnego oddziaływania
zanieczyszczeń na jakość gleby. Badana gleba została zakwalifikowana do klasy
bonitacyjnej IIIb (gleby orne średnio dobre), kompleksu przydatności rolniczej 10
(pszenny górski), typu gleby Bw (gleby brunatne wyługowane). Gatunek gleby został
określony jako pgm (piasek gliniasty mocny) oraz gp (glina piaszczysta). Badania
przeprowadzone w 2020 r. wykazały, że jest to gleba kwaśna (pH w 1N KCl wynosiło
5,7)

Mapa 1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych wg badań ,,Monitoringu
chemizmu gleb ornych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2020-2022”
źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=439
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W 2021 roku na zlecenie Gminy Wiśniowa zostały przeprowadzone badania
odczynu i zasobności gleb, szczegółowo przeanalizowano wspomniane czynniki,
a wyniki przedstawiono poniżej:
Zakres badań i metody badawcze:
Zakres badań obejmował oznaczenie pH, P2O5, K2O, Mg+ zalecana dawka wapna;
Analizy wykonano zgodnie metodykami obowiązującymi w OSChR :
- pH oznaczono metodą potencjometryczną w KCI;
- P2O5, K2O, Mg metodq Egnera Riehma ;

Podstawowe dane statystyczne
Przebadana powierzchnia - 58,70 ha,
Ilość przebadanych próbek - 60
Ilość gospodarstw, które skorzystały z badań - 8
Ilość miejscowości na terenie których prowadzono badania - 7
Szczegółowa ocena uzyskanych wyników
Właściwości chemiczne gleb są w mniejszym lub większym stopniu zróżnicowane, co
wynika ze zmienności skał glebotwórczych, rzeźby terenu i stosunków wodnych gleb,
a w wielu przypadkach zależy również od struktury użytkowania, zasiewów,
intensywności nawożenia i częstotliwości wapnowania.
Przy ocenie agrochemicznej gleb i ich potrzeb nawozowych najważniejszymi
elementami są: odczyn gleby, zawartość próchnicy i zasobność w przyswajalne dla
roślin składniki pokarmowe. Wszystkie wymienione elementy mogą ulegać
zróżnicowaniu w zależności od kategorii agronomicznej użytkowanych gleb.
Ilościowe występowanie poszczególnych składników pokarmowych w glebach
i stopień zakwaszenia (pH) określono na podstawie wyników badań Okręgowej Stacji
Chemiczno Rolniczej w Rzeszowie w roku 2021.

Kategoria agronomiczna
W systemie wyceny zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu brane
są pod uwagę 4 kategorie agronomiczne gleby: bardzo lekkie, lekkie, średnie i ciężkie.
W obrębie badanego obiektu 83% stanowią gleby zaliczane do IV kategorii
agronomicznej, charakteryzujące się najczęściej kwaśnym odczynem i zróżnicowaną
zasobnością. Wymagają intensywnego wapnowania i nawożenia głównie fosforem
i potasem.
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Odczvn i potrzeby wapnowania
Odczyn jest jedną z najważniejszych właściwości fizyko-chemicznych gleb,
decydującą

w

znacznym

stopniu

o

możliwości

wykorzystania

składników

pokarmowych przez rośliny uprawne. Wpływa on bezpośrednio na rozwój
drobnoustrojów glebowych oraz na rozpuszczalność i przyswajalność skladników
pokarmowych. Uregulowany odczyn (pH powyżej 6,5) ogranicza możliwość pobierania
przez rośliny metali ciężkich, które wchodząc w łańcuch troficzny człowieka stanowią
zagrożenie dla jego zdrowia i życia.
Na obszarze omawianej Gminy stan zakwaszenia gleb w górnej części profilu
(w obrębie poziomu próchnicznego lub warstwy ornej) w stosunku do powierzchni
użytków rolnych przedstawia się następująco :
•

gleby bardzo kwaśne i kwaśne ( pH poniżej 5,5 ) ok. 79 %,

•

gleby lekko kwaśne ( pH w KCl 5,6 - 6,5 ) ok. 13%,

•

gleby obojętne i zasadowe ( pH w KCl) - 8 %

Zawartość fosforu ( P2O5 )
Ogólna zawartość fosforu w glebach Podkarpacia waha się od 0,02 do 0,3%
i w największym stopniu uzależniona jest od rodzaju skały macierzystej, składu
granulometrycznego i intensywności procesów glebotwórczych.
Wg danych OSChR w Rzeszowie udział gleb o różnej zasobności w przyswajalny
fosfor w powierzchni użytków rolnych ( w % ) przedstawia się następująco:
•

bardzo niska i niska zasobność - 76%

•

średnia zasobność - 18 %

•

wysoka i bardzo wysoka zasobność - 6%

Zawartość potasu ( K2O )
Rolę jaką pełni potas we wzroście i rozwoju roślin sprawia, że jest on pobierany przez
rośliny w dużych ilościach. Potas jest zatrzymywany w glebie znacznie słabiej niż
fosfor, jest bardziej ruchliwy, ulega wypłukiwaniu i przemieszczaniu w głąb profilu
glebowego. Opracowując syntetycznie wyniki analiz gleby na zawartość K2O
sporządzono strukturę procentową zasobności w ten skladnik gleb Gminy :
•

zasobność bardzo niska i niska - 40%

•

zasobność srednia - 42 %

•

zasobność wysoka i bardzo wysoka - 18%
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Zawartość magnezu
Zasobność gleb w magnez na terenie omawianej Gminy jest optymalna. Wiąże się ona
przede

wszystkim

z

zawartoscią

składem

próchnicy,

granulometrycznym

i uwilgotnieniem. Gleby o mocniejszym skladzie granulometrycznym oraz bardziej
próchniczne zawierają większą ilość przyswajalnego magnezu, w przeciwieństwie do
gleb lekkich zaliczanych do I i II kategorii agronomicznej.
Procentowy udzial gleb w poszczególnych klasach zasobności :
•

zasobność bardzo niska i niska - 47%

•

zasobność średnia - 13 %

•

zasobność wysoka i bardzo wysoka - 40%
Na terenie Gminy Wiśniowa największy udział w powierzchni gruntów stanowią

grunty orne. Znaczną powierzchnię zajmują również lasy oraz grunty zadrzewione
i zakrzewione, a następnie pastwiska. Szczegółowe zestawienie gruntów na
analizowanym terenie przedstawia tabela poniżej.
Tab. 28 Zestawienie gruntów w Gminie Wiśniowa, dane z 2022 r
Nazwa
tereny mieszkaniowe

OFU
B
B
Ba
Ba
Bi
Bi
Bp
Bp
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Bz
Bz
Dr
Dr
Ls
Ls

tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
tereny przeznaczone pod zabudowę
grunty rolne zabudowane

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
drogi
lasy
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OZU

Klasa

t
t
t
t
Ps
Ps
Ps
Ps
Ps
R
R
R
R
R
R
R

II
Ill
IV
V
II
Ill
IV
V
VI
II
Illa
lllb
IVa
Ivb
V
VI

Powierzchnia[ha]
47,5953
5,6484
3,4105
1,6730
18,5916
5,9092
1,4460
0,0500
0,6890
0,8320
1,0888
0,2200
1,1785
66,3726
139,7918
21,0358
3,2875
0,8796
4,5464
9,6207
19,5648
5,5004
1,7023
0,0900
9,3682
3,6537
43,9607
194,4293
139,1457
791,5612
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Nazwa

grunty zadrzewione i zakrzewione

nieużytki
pastwiska

grunty orne

sady

inne tereny komunikacyjne
tereny kolejowe
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych
rowy
KOL kolejowych
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OFU
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Lz
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
Lzr
t
t
t
t
t
N
N
Ps
Ps
Ps
Ps
Ps
R
R
R
R
R
R
R
R
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Ti
Tk
Tk
Tp
w
w
w
w
w

OZU
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Klasa
II
Ill
IV
V
VI

t
t
t
t
Ps
Ps
Ps
Ps
R
R
R
R
R
R
R
t
t
t
t
t

Ill
IV
V
VI
Ill
IV
V
VI
II
Illa
lllb
Iva
Ivb
V
VI
II
Ill
IV
V
VI

Ps
Ps
Ps
Ps
Ps
R
R
R
R
R
R
R
R
t
Ps
Ps
Ps
Ps
R
R
R
R
R

II
Ill
IV
V
VI
I
II
Illa
lllb
Iva
Ivb
V
VI
V
Ill
IV
V
VI
Illa
lllb
Iva
Ivb
V

t
t
t
Ps
Ps

Ill
IV
V
Ill
IV

Powierzchnia[ha]
4,0087
620,0203
627,3591
137,9221
24,4221
0,0733
2,2882
6,5118
4,6589
1,2152
6,0179
87,7131
66,9018
38,1512
0,0100
0,7379
40,3905
195,3399
196,6537
92,8309
10,2640
34,2601
110,9668
60,9110
10,0224
2,2985
7,0520
5,9942
10,2912
106,7696
263,5049
84,5794
37,7926
4,8442
62,2575
285,5836
854,9561
1690,6342
682,3430
172,1699
10,4371
0,0212
3,2724
5,1764
1,6388
0,4000
1,2591
0,8431
10,0280
4,8937
1,2700
0,1100
7,1354
8,7215
0,0174
0,6223
0,2388
0 1200
0,2944
0,2581
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Nazwa

OFU
w
w
w
w
w
w
Wp
Wp
Ws
Ws
Wsr
Wsr
Wsr
Wsr
Wsr
Wsr

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
grunty pod stawami

Suma powierzchni

OZU
Ps
Ps
R
R
R
R

Klasa
V
VI
Illa
lllb
Iva
Ivb

t
Ill
t
IV
Ps
Ill
Ps
IV
R
lllb
R
Iva
8342,2153

Powierzchnia[ha]
0,0900
0,4124
0,2630
0,5498
0,3780
0,0096
11,1967
77,5305
0,0101
0,0764
0,1600
0,3800
0,1400
0,2700
0,2700
0,1800

źródło: dane otrzymane od Gminy Wiśniowa

Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Gleby”, której wyniki zamieszczono
w tabeli poniżej.
Tab. 29 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gleby”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- możliwość produkcji ekologicznej,
- niska zawartość metali ciężkich i substancji
niebezpiecznych w glebach

-niska jakość gleb na terenie Gminy
wpływająca na ograniczenia w uprawach,
- konieczność nawożenia
i wapnowania gleb na terenie Gminy,
- podatność gleb na degradację.

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- ograniczenie korzystania z chemicznych
środków ochrony roślin,

- w większości kwaśne i bardzo kwaśne
gleby

- zwiększenie świadomości ekologicznej
rolników,

- możliwe zagrożenie powodzią,

3.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013
roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
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zamieszkałych przejęła Gmina. Rada Gminy nie skorzystała z możliwości przejęcia
powyższego obowiązku na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego
właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu mieli obowiązek zawarcia
indywidualnej umowy z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania odpadów
komunalnych powstałych z prowadzenia działalności.
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
określają szczegółowo akty prawa miejscowego:
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa –
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 października 2020r.
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r. poz. 4015),
2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie
Gminy Wiśniowa – Uchwała Nr XXIX/263/2021 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 21 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021 r. poz. 2375),
3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów – Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 12 paxdziernika 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r. poz.
4019),
4. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości – Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12
października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 3993),
5. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Wiśniowa – Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 3198).
.

Odpady komunalne z terenu Gminy Wiśniowa odbierane są w postaci

zmieszanej i selektywnej. Właściciele nieruchomości zobowiązani są według
94

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa

Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Wiśniowa do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem podziału na następujące frakcje:


Papier i tektura



Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,



Szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne,



Odpady biodegradowalne



Pozostałe zmieszane odpady komunalne.

Mieszkańcy wyposażeni są w kolorowe worki, w których gromadzą odpady komunalne:


żółty worek – metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz
opakowania biodegradowalne,



zielony worek – szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne,



niebieski worek – papier i tektura



brązowy worek – odpady biodegradowalne



czarny worek – zmieszane odpady komunalne.

Odpady od właścicieli nieruchomości były odbierane co dwa tygodnie zgodnie
z harmonogramem. W maju 2021 roku na terenie Gminy Wiśniowa przeprowadzona
została jednorazowa obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: stare
meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe
(z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, na które nie jest
wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia).
W dwóch miejscach na terenie Gminy Wiśniowa odbierano przeterminowane leki:


Apteka Prywatna Gaweł Alicja, 38 – 124 Wiśniowa 136,



Eskulap Ośrodek Zdrowia, 38 – 126 Markuszowa 22.

Niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01.
W 2021 roku zebrano z terenu Gminy Wiśniowa

443,69 Mg niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych. Z danych uzyskanych od podmiotu
odbierającego odpady wynika, iż odpady o kodzie 20 03 01 w ilości 429,696 Mg
zostały poddane przetwarzaniu w procesie odzysku R 1- Wykorzystane głównie jako
paliwo lub jako inny środek wytwarzania energii w Instalacji Termicznego
Przetwarzania Odpadów. Potrzeby inwestycyjne w Gminie związane są przede
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wszystkim z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), w miejscowości Jazowa, który będzie posiadał niezbędną infrastrukturę
techniczną, ułatwi on mieszkańcom gminy możliwość oddania wyznaczonych frakcji
odpadów poza wyznaczonym harmonogramem zbiórki (szczególnie odpady
wielkogabarytowe, elektroodpady itp.).
Tab. 30 Ilość osób zameldowanych na terenie Gminy Wiśniowa oraz ilość osób
zadeklarowanych w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych.

Lp.

Liczba osób
zadeklarowanych

Liczba osób
zameldowanych

stan na 31.12.2021 r.

stan na 31.12.2021 r.

Sołectwo

1

Jaszczurowa

227

279

2

Jazowa

302

365

3

Kalembina

335

409

4

Kozłówek

346

430

5

Kożuchów

295

331

6

Markuszowa

640

806

7

Niewodna

447

536

8

Oparówka

193

222

9

Pstrągówka

478

563

10

Różanka

739

902

11

Szufnarowa

874

1103

12

Tułkowice

359

423

13

Wiśniowa

1370

1616

6 605

7 985

ŁĄCZNIE
Zródło: dane przekazane od Gminy Wiśniowa

W Gminie Wiśniowa liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2021 r.
wynosiła 7985, natomiast systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na
dzień 31.12.2021 r. objęto 6 605 mieszkańców.
Różnica

pomiędzy

ilością

osób

zameldowanych,

a

ilością

osób

zadeklarowanych wynika z faktu, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza
miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób
czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza
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terenem Gminy, a często także poza granicami kraju co zostało odpowiednio
wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach.
Prowadzona jest systematyczna kontrola złożonych deklaracji o wysokości
opłat pod kątem ich poprawności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji (ilość zamieszkałych osób, miejsca zamieszkania itp.),
prowadzone są postepowania wyjaśniające i w roku 2021 przeprowadzono ich 72
w stosunku

do

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych.

Wobec

właścicieli

nieruchomości, którzy zalegają z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości
W tabeli 31 oraz na wykresie 3 przedstawiono masy odpadów komunalnych
wytworzonych przez mieszkańców Gminy w 2021 roku zebrane przez firmę wybraną
w drodze przetargu.
Tab. 31 Masa odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców z Gminy
Wiśniowa w 2021 r.
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

15 01 01

Opakowania
z papieru i tektury

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

229,66

15 01 07

Opakowania ze szkła

126,52

16 01 03

Zużyte opony

24,40

20 03 01

Niesegregowane
zmieszane odpady
komunalne

443,69

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

197,20

Ilość odebranych odpadów
komunalnych w 2021 roku [Mg]
18,15

źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2021 roku
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Opakowania z papieru i
tektury

19%

2%

Zmieszane odpady
opakowaniowe

22%

Opakowania ze szkła
Zużyte opony

12%
43%

2%

Niesegregowane zmieszane
odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe

Wykres 4 Odpady komunalne odebrane w 2021 roku z obszaru Gminy Wiśniowa.
źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2021 roku

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wiśniowa w 2021
roku przez firmę wyłonioną w ramach przetargu wynosiła 1039,62 Mg, w tym 443,69
Mg odpadów zmieszanych, tj. 42,69 % ogółu odpadów komunalnych.
W tym zebrano 197,20 Mg (ton) odpadów wielkogabarytowych oraz 24,44 Mg (ton)
zużytych opon.
Podczas jednorazowej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Wiśniowej w 2021r.
zebrano 22,251 Mg odpadów, które zostały przekazane bezpłatnie do firmy
prowadzącej recykling. Mieszkańcy oddali do pojemników umieszczonych w aptekach
łącznie 0,225 Mg przeterminowanych leków.
W Gminie 100 % właścicieli nieruchomości prowadzi selektywne zbieranie
odpadów komunalnych. Poniższy wykres przedstawia segregowane odpady
komunalne.
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5%
Opakowania z papieru i
tektury

34%

Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ze szkła

61%

Wykres 5 Frakcje odebranych odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych,
metali i szkła.
źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2021 roku

Odpady komunalne zebrane w Punkcie Skupu Odpadów Komunalnych
Poniższa tabela przedstawia masy odpadów zebranych w Punkcie Skupu Odpadów
Komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2021 roku.
Tab. 32 Masa odpadów komunalnych przyjęte w Punkcie Skupu Odpadów
Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminy Wiśniowa w 2021 r.
Kod odebranych
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów

Masa odebranych
odpadów komunalnych
w 2020 roku [Mg]

17 04 05

Żelazo i stal

1086,5287

15 01 07

Opakowania ze szkła

7,82

17 04 03

Ołów

0,1560

15 01 04

Opakowania z metali

24,5920

16 06 01*

Baterie i akumulatory
ołowiowe

31,869

16 01 17

Metale żelazne

5,996

17 04 02

Aluminium

15,349

17 04 04

Cynk

0,561
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Kod odebranych
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów

Masa odebranych
odpadów komunalnych
w 2020 roku [Mg]

16 01 18

Metale nieżelazne

12,7697

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

1,338

17 04 11

Kable inne niż
wymienione w 17 04 10

0,753

16 06 04

Baterie alkaliczne (z
wyłączeniem 16 06 03)

0,0178

źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2021 roku

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U.2021 poz. 888)

gminy są zobowiązane do osiągnięcia

w poszczególnych latach następujących poziomów przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
1) 20% wagowo - za rok 2021;
2) 25% wagowo - za rok 2022;
3) 35% wagowo - za rok 2023;
4) 45% wagowo - za rok 2024;
5) 55% wagowo - za rok 2025;
6) 56% wagowo - za rok 2026;
7) 57% wagowo - za rok 2027;
8) 58% wagowo - za rok 2028;
9) 59% wagowo - za rok 2029;
10) 60% wagowo - za rok 2030;
11) 61% wagowo - za rok 2031;
12) 62% wagowo - za rok 2032;
13) 63% wagowo - za rok 2033;
14) 64% wagowo - za rok 2034;
15) 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok.
W Gminie Wiśniowa w roku 2021 poziom ten wyniósł 85,08 % zatem wymagany
poziom został osiągnięty.
Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:
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1) 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
2) 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
3) 10% wagowo - w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.
Poziom składowania odpadów w Gminie Wiśniowa za rok 2021 wyniósł 0,64%.
Na podstawie zgromadzonych danych można w jednoznaczny sposób stwierdzić że
system gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Wiśniowa jest
prawidłowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
Z terenu Gminy Wiśniowa regularnie usuwa się wyroby zawierających azbest. Zgodnie
z danymi prezentowanymi na stronie gminnej w roku 2021 w ramach zadania objętych
zostało 18 gospodarstw, z których usunięto i unieszkodliwiono 47,110 Mg odpadów
zawierających azbest. W roku 2020 z 18 gospodarstw usunięto i unieszkodliwiono
47,110 Mg odpadów zawierających azbest, natomiast w roku 2019 usunięto
i unieszkodliwiono 28,96 Mg odpadów zawierających azbest z 15 gospodarstw.

Dokonano

analizy

SWOT

dla

obszaru

interwencji

„Gospodarka

odpadami

i zapobieganie powstawaniu odpadów”, której wyniki zamieszczono w tabeli poniżej.
Tab. 33 Analiza SWOT dla obszaru
i zapobieganie powstawaniu odpadów”

interwencji

„Gospodarka

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- rozwinięty system selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,

odpadami

- znaczna ilość azbestu pozostała do
usunięcia z terenu Gminy,

- osiągnięcie wymaganych poziomów
recyklingu odpadów komunalnych
- regularne usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy.

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- ciągłe zwiększanie się świadomości
ekologicznej mieszkańców Gminy,

- rosnąca ilość odpadów komunalnych na
terenie Gminy
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3.10. Zasoby przyrodnicze
3.10.1. Zasoby leśne
Na terenie Gminy Wiśniowa lasy zajmują powierzchnię 2338,87 ha, w tym
prywatne zajmują 1427,00 ha (dane GUS, stan na dzień: 31.12.2021 r.). Lasy
państwowe na terenie Gminy należą częściowo do Nadleśnictwa Strzyżów. Obszar
Gminy Wiśniowa położony jest na terenie Leśnictwa Kozłówek.

Mapa 2. Zasięg Nadleśnictwa znajdującego się na terenie Gminy Wiśniowa
źródło: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Wg stanu na dzień 01.01.2014 r. powierzchnia gruntów w zarządzie
Nadleśnictwa Strzyżów wynosi 12 844,05 ha.
Nadleśnictwo Strzyżów leży w środkowo-zachodniej części województwa
podkarpackiego na terenie pięciu powiatów: strzyżowskiego, rzeszowskiego,
ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego i brzozowskiego. Jego zasięg obejmuje 18
gmin, 7 miast, w tym stolice województwa podkarpackiego miasto Rzeszów. Lasy
Nadleśnictwa są silnie rozdrobnione, o czym świadczy położenie w 646 kompleksach
leśnych: 18 większych kompleksów leśnych o powierzchni ponad 200 ha i 628
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mniejszych kompleksów rozproszonych na obszarze całego terytorialnego zasięgu.
Najmniejsze kompleksy tworzą szachownicę z szeregiem enklaw i półenklaw, głównie
użytków rolnych i lasów innej własności.
Na

walory

przyrodnicze

Nadleśnictwa

Strzyżów

składają

się

drzewostany

odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z udziałem
roślin chronionych i rzadkich, bogata fauna. Najcenniejsze przyrodniczo obszary
i obiekty objęto ochroną prawną. Klimat, gleby i siedliska stwarzają optymalne warunki
przyrodnicze dla wzrostu i rozwoju wszystkich gatunków drzew, szczególnie dla jodły,
buka i dębu.
Zdecydowana większość gruntów Nadleśnictwa leży w Makroregionie Pogórza
Środkowobeskidzkiego, z czego Pogórze Strzyżowskie obejmuje 43% powierzchni
Nadleśnictwa, a Pogórze Dynowskie 57%. Niewielka część należy do Kotliny
Sandomierskiej oraz Podgórza Rzeszowskiego (w oparciu o J. Kondracki „Geografia
regionalna Polski", PWN, Warszawa 2002). Teren ma charakter wyżynny pagórkowaty
- dominują pagórki i wzgórza o różnym nachyleniu i wystawie, a w części południowej
grzbiety wyższych wzniesień, gęsto poprzecinane potokami i jarami. Wysokości
bezwzględne wynoszą od niewiele ponad 200 m n.p.m. (okolice Rzeszowa) do 528 m
n.p.m. (Góra Chełm nad Stępiną).
Na terenie Nadleśnictwa Strzyżów dominują zbiorowiska lasów liściastych
rosnące na podłożu średnio wilgotnym i wilgotnym. Występują tu siedliska lasu
wyżynnego, lasu górskiego, olsu jesionowego, lasu łęgowego i lasu mieszanego
wyżynnego. Lasy Nadleśnictwa są rozbudowane pod względem składu gatunkowego.
Najważniejszymi gatunkami drzew leśnych tworzącymi drzewostany są jodła i buk,
w nieco mniejszym udziale sosna i dąb. Ponadto w składzie gatunkowym
drzewostanów występują: modrzew, jawor, grab, olsza, brzoza, świerk, jesion, dąb
czerwony, osika, czereśnia, wierzba, lipa i klony. W niższej warstwie lasu - podszycie
występują jarzębina, czeremcha oraz krzewy leśne: przeważnie leszczyna, bez
czarny, kruszyna, trzmielina, kalina koralowa. Bogactwo świata roślinnego lasów
Nadleśnictwa Strzyżów dopełnia roślinność zielna tworząca runo leśne. Wśród wielu
rosnących tu gatunków do najbardziej popularnych należą geofity wiosenne: żywiec
gruczołowaty, kokorycz pusta, zawilec gajowy, miodunka ćma. Żyje tu również wiele
gatunków grzybów.
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Świat zwierzęcy Nadleśnictwa Strzyżów tworzą zarówno bezkręgowce, jak
i kręgowce: przedstawiciele płazów i gadów (np. padalec, jaszczurka zwinka,
zaskroniec), drobne gryzonie (np. wiewiórka, myszy), owadożercy (nietoperze, jeż,
ryjówka) oraz polujące na nie drapieżniki (łasica, gronostaj, kuna, borsuk, lis). Duże
ssaki roślinożerne występujące w tutejszych lasach to np. sarna, jeleń, dzik, natomiast
do typowych skrzydlatych mieszkańców lasów należą np. kowalik, sikory, muchołówki,
dzięcioły, sójka, myszołów.
Tab. 34 Lasy i grunty leśne na terenie Gminy Wiśniowa niestanowiące własności
Skarbu Państwa, Stan na dzień 01.01.2022 r. wg ewidencji gruntów.
Gmina

Wiśniowa

Grunty gmin

0

Grunty osób prywatnych i nieznanych właścicieli

0

Grunty osób fizycznych

1395

Grunty spółdzielni

2

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

8

Wspólnoty gruntowe

0

Pozostałe grupy

22

Razem

1427

źródło: opracowanie własne wg danych otrzymanych od Gminy Wiśniowa

3.10.2. Obszary i obiekty prawnie chronione
Zgodnie z art. 6. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022, poz. 916.), formami ochrony przyrody są:


Parki narodowe,



Rezerwaty przyrody,



Parki krajobrazowe,



Obszary chronionego krajobrazu,



Obszary Natura 2000,



Pomniki przyrody,



Stanowiska dokumentacyjne,



Użytki ekologiczne,



Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,



Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
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Mapa 3. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Wiśniowa
źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Parki narodowe
Na terenie Gminy Wiśniowa nie ma zlokalizowananych parków narodowych.
Parki krajobrazowe
Na znaczącym obszarze Gminy Wiśniowa rozpościera się Czarnorzecko –
Strzyżowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. Cała jego powierzchnia wynosi 25 654
ha wraz z otuliną wynoszącą 34 074 ha. Rozpościera się na terenie gmin
następujących powiatów: powiatu strzyżowskiego: Frysztak, Niebylec, Wiśniowa,
Strzyżów, powiatu dębickiego: Brzostek, powiatu ropczycko-sędziszowskiego:
Wielopole Skrzyńskie, powiatu krośnieńskiego: Wojaszówka i Korczyna, powiatu
brzozowskiego: Domaradz, Jasienica Rosielna.
Park położony jest w mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego i obejmuje
południową część Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego oraz północny fragment
Dołów Jasielsko – Sanockich. Rzeźba terenu jest urozmaicona a sieć rzek i potoków
dobrze rozwinięta. Interesującym elementem krajobrazu jest przełom Wisłoka, który
tworzy tzw. Bramę Frysztacką, a także częste wychodnie skalne piaskowców
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uformowane przez erozję w formie ciekawych i malowniczych ostańców. Walory
krajobrazowe tego rejonu wynikają z unikatowej budowy geologicznej, interesującej
rzeźby terenu, występowania cennych zbiorowisk roślinnych oraz bogatej fauny.
Utworzony został rozporządzeniem trzech wojewodów:


Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 16 marca
1993 r. w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 3, poz. 35 z 1993 r.)



Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 kwietnia
1993 r. w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 8, poz. 56 z 1993 r.)



Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Tarnowskiego z dnia 23 lipca 1993 r.
w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Województwa Tarnowskiego Nr 6, poz. 47
z 1993 r.)

Rezerwaty przyrody
Na obszarze Gminy występują również dwa rezerwaty przyrody.
Na terenie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego na
najwyższym jego wzniesieniu - Góra Chełm rośnie rzadka buczyna storczykowa objęta
ochroną w formie rezerwatu przyrody pn. „Góra Chełm”.
Jest to rezerwat leśny typu biocenotycznego i fizjocenotycznego utworzony
20.07.1996 r. na mocy aktu prawnego: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody (M. P. z 1996 r. Nr 41, poz. 399). Rezerwat zajmuje obszar 155,25
ha na pograniczu dwóch gmin: Frysztak i Wiśniowa. Celem ochrony rezerwatu jest
zachowanie

ze

względów

naukowych,

dydaktycznych

i

krajobrazowych

zróżnicowanych ekosystemów leśnych porastających Górę Chełm, reprezentujących
m.in. rzadką na Pogórzu Strzyżowskim żyzną buczynę karpacką, zbiorowiska grądów
i łęgów podgórskich.
Drugim rezerwatem występującym na obszarze Czarnorzecko - Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego jest rezerwat pn. „Herby” wraz z otuliną. Jego celem ochrony
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jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych na grzbiecie pasma Herbów,
porośniętego lasami grabowymi i buczyną, odsłoniętych utworów skalnych oraz
malowniczego przełomu Wisłoka - "Bramy Frysztackiej". Położony jest na terenie
gmin: Frysztak, Wiśniowa i Wojaszówka zajmując powierzchnię 145,85 ha wraz z
otuliną zajmującą 175,43 ha. Jest rezerwatem przyrody nieożywionej o typie
geologicznym i glebowym. Powstał dnia 30.09.1999 r. na mocy aktu: Rozporządzenie
Nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody, (Dz. Urz. z 1999 r. Nr 20, poz. 1085).
Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie Gminy Wiśniowa nie występuje Obszar Chronionego Krajobrazu.
Obszary Natura 2000
Na analizowanym terenie zlokalizowane są specjalne obszary ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa) Natura 2000 pn.: „Klonówka” i „Wisłok Środkowy
z Dopływami”. Oba obszary zostały wyznaczone dnia 2011-03-01 na mocy aktu
prawnego: DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.
Obszar

„Klonówka”

oznaczony

jest

kodem:

PLH180022

i

zajmuje

powierzchnię 136,75 ha na terenie dwóch gmin powiatu strzyżowskiego: Wiśniowa
i Frysztak. Obejmuje Górę Chełm, a tym samym niewielki fragment pasma Klonowej
Góry, najdalej wysunięty na wschód. Kompleks ma znaczenie przede wszystkim dla
ochrony buczyn. Znajduje się tu również populacja kumaka górskiego Bombina
variegata i traszki karpackiej Triturus montandoni.
Obszar „Wisłok Środkowy z Dopływami” oznaczony jest kodem PLH180030
i zajmuje powierzchnię 1 064,64 ha. Rozpościera się na terenie gmin następujących
powiatów:

Rzeszów,

strzyżowski,

sanocki,

rzeszowski,

krośnieński,

Krosno,

brzozowski. Wisłok jest największym dopływem Sanu. Ma 204 km długości
i zlewnię o powierzchni 3 528 km2. Wypływa na wysokości 770 m n.p.m. w Beskidzie
Niskim. Odcinek górski kończy się na zaporze w Besku. Od tego miejsca rzeka ma
charakter cieku podgórskiego i przepływa przez płaską Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską,
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a następnie przez Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie, a tym samym Gminę Wiśniowa.
Krótki fragment powyżej Rzeszowa przebiega przez teren Podgórza Rzeszowskiego.
Obszar jest ostoją wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb.
Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, w tym dziesięć gatunków objętych ochroną
gatunkową (rozporz. Min. środ., 28.09.2004): minóg strumieniowy, kiełb Kesslera, kiełb
białopłetwy, piekielnica, różanka, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, koza,
śliz, piskorz. Obszar stanowi także dużą, izolowaną ostoję gatunków łąk
zmiennowilgotnych. Licznie występują też modraszki z rodzaju Maculinea, w tym
szczególnie cenny M. nausithous.
Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Wiśniowa znajdują się uznane pomniki przyrody żywej –
drzewa pojedyncze lub skupiska drzew wyróżniające się wymiarami, oryginalnym
kształtem, rzadkością występowania. Zostały one uznane za pomniki przyrody
rozporządzeniem wojewody bądź na mocy uchwały Rady Gminy. W tabeli poniżej
zostały wyszczególnione uznane pomniki przyrody znajdujące się na terenie Gminy.

Tab. 35 Wykaz uznanych pomników przyrody żywej w Gminie Wiśniowa.
Lp.

Miejscowość

Gatunek
drzewa

Ilość

Rok
uznania
drzew

Nr
z CRFOP

Nr
decyzji
RLVIb-13/P/6/53

1.

Kozłówek

Lipa
drobnolistna

1

1953

PL.ZIPOP.
Dz. Urz. Woj.
1393.PP.18
Rzeszowskiego Nr 12,
19052.1646
poz. 69, z dnia
31.12.1953 roku
RLVI-11/1/P/127/60

2.

Kozłówek

Dąb
szypułkowy

1

1960

PL.ZIPOP.
1393.PP.18
19052.1651

1954

PL.ZIPOP.
1393.PP.18
19052.1647

Dz. Urz. Woj.
Rzeszowskiego Nr 9,
poz. 58 z dnia
13.08.1960 roku
RLVIb-13-13/P/37/54

3.

Wiśniowa

Dęby
szypułkowe

6
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Lp.

Gatunek

Miejscowość

drzewa

Ilość

Rok
uznania
drzew

Nr

Nr

z CRFOP

decyzji
Ln. 11/1/P/76/55

4.

Wiśniowa

Lipa
drobnolistna

1

1955

PL.ZIPOP.
1393.PP.18
19052.1648

Dz. Urz. WRN w
Rzeszowie Nr 5, poz.
34 z dnia 10.06.1955
roku
Uchwała Nr
XVII/142/2020

5.

Kozłówek

Cis pospolity
"Zawada"

1

2020

PL.ZIPOP.
1393.PP.18 Dz. Urz. z 2020 r. poz.
19052.2177
1332

Dokonano analizy SWOT dla ww. obszaru interwencji, której wyniki zamieszczono w
tabeli poniżej.

Tab. 36 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zasoby przyrody”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- rozwinięta ochrona przyrody na
terenie Gminy,

- zabiegi melioracyjne na terenach
leśnych prowadzące do zaniku siedlisk
torfowiskowych i podmokłych łąk.

- wzmożenie dbałości o tereny
podlegające ochronie i o pomniki
przyrody,
- liczne występowanie zakrzewień
i zadrzewień śródpolnych.
SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- ograniczanie lokalnych źródeł
zanieczyszczeń powietrza, gleby i
wód.

-zagrożenia komunikacyjne
występujące wzdłuż drogowych
szlaków komunikacyjnych,
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3.11. Zagrożenia poważnymi awariami
Środowisko przyrodnicze Gminy Wiśniowa może ulec degradacji na skutek
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Zagrożenia powodzią

Zagrożenia osuwaniem się
mas ziemnych

Erozja gleb

Pozostałe zagrożenia

Rycina 4 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Gminy Wiśniowa
źródło: opracowanie własne

Zagrożenia powodzią
Na terenie Gminy Wiśniowa występuje strefa obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, do której należą tereny wzdłuż rzeki Wisłok, określona w obowiązującym
w tym zakresie dokumencie pn.: „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni
Wisłoka”. Występują również inne obszary zagrożone podtopieniami stanowiące doliny
wzdłuż potoków Pstrągówka, Szufranówka oraz Różanka. W ciągu ostatnich lat, coraz
częściej

obserwuje

się

powodzie

o

gwałtowniejszym

przebiegu.

Spowodowane one są zmianami klimatycznymi, zwiększającą się powierzchnią
terenów nieprzepuszczalnych (utwardzonych) a także ze zmianami w dorzeczach
rzek, które wprowadza człowiek. Na analizowanym obszarze wyznaczone zostały
obszary szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie zasięgu zalewu wodą Q1%
od Wisłoka, zgodnie z opracowaniem pn. „Określenie zagrożenia powodziowego
w zlewni Wisłoka” stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej. Na
obszarach

szczególnego

zagrożenia

powodzią

obowiązują

zakazy,

nakazy,

dopuszczenia i ograniczenia określone w przepisach odrębnych, dotyczących ochrony
przed powodzią. Obszary te przeznaczone są miejscami pod tereny leśne i do
zalesienia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/99 Terenów
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lasów i zalesień w Gminie Wiśniowa. Na wszystkich terenach w strefie obszarów
szczególnego

zagrożenia

powodzią

obowiązuje

zakaz

zabudowy.

Przy regulacji rzek należy wykonać ekologiczne sposoby umocnienia brzegu, np.
poprzez zabezpieczenia roślinne, umocnienia faszynowe-wykonuje się z wiązek gałęzi
wierzby, lub poprzez zastosowanie mat przeciwerozyjnych lub darń zbrojną.
Zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych
Gmina

Wiśniowa

umiejscowiona

jest

w

obrębie

Pogórza

Strzyżowskiego

i Dynowskiego, rozdzielonych doliną Wisłoka. Położenie to powoduje znaczne
zróżnicowanie morfologiczne, które umożliwia wykorzystanie terenu pod różne
sposoby zagospodarowania. Część obszaru położona jest w obrębie osuwisk
aktywnych, a część w obrębie osuwisk nieczynnych, lecz zagrożone uruchomieniem
przy zmianie warunków np. wodnych. Na tych terenach należy zachować szczególną
ostrożność przy realizacji wszelkich inwestycji budowlanych lub też ich wykluczenie.
Na terenach uznanych za osuwiska i zagrożonych osuwaniem zakazuje się
lokalizacji nowej zabudowy. Wskazane jest objęcie tych terenów zalesieniem lub
odpowiednio prowadzoną gospodarką rolną, a także uporządkowanie gospodarki
wodnej natomiast utrzymanie istniejącej zabudowy po uzyskaniu pozytywnej opinii
geologicznej.
Erozja gleb
Znaczna część rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Gminie Wiśniowa narażona
jest na erozję gleb. Procesy te szczególnie przybierają na intensywności jesienią
i wczesną wiosną gdy pola uprawne pozbawione są roślinności. Duże znaczenie ma
powszechnie występujące zagrożenie gleb przez erozje wietrzną i wodną. Znaczna
część stoków o nachyleniu przekraczającym 20% jest intensywnie erodowana.
Efektem tego jest postępująca degradacja gleb, rozczłonkowanie i rozcinanie stoków
wąwozami a także powstawanie osuwisk na skutek podcinania stoku i zachwianie jego
stateczności w wyniku prac polowych. W obrębie czynnych osuwisk gleby ulegają
rujnacji i nie nadają się do rolniczego wykorzystania a zwłaszcza do mechanicznej ich
uprawy. Ochroną przed intensywnymi procesami erozyjnymi jest stosowanie zabiegów
polegających na odpowiedniej uprawie, zachowaniu skarp miedzowych, zakrzaczeń
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i zadrzewień śródpolnych na skarpach i zboczach dolin v – kształtnych, spełniających
rolę gleboochronną.
Pozostałe zagrożenia
Skutkiem postępującego ocieplania się klimatu są anomalie klimatyczne
i pogodowe oraz zjawiska ekstremalne. Zjawiska te są coraz bardziej odczuwalne,
mają wpływ na gospodarkę regionu i bezpieczeństwo ludności. Na terenie Polski,
w latach 2014–2018, najwięcej zagrożeń związanych z silnymi wiatrami wystąpiło
w województwach: wielkopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim
i łódzkim, na terenie województwa podkarpackiego najczęściej występowały wiatry
w przedziale 2-5 m/s i 5-10 m/s. Pojawiały się również wiatry o sile niszczącej tj.
powyżej 17 m/s (60 km/h). W latach 2014-2018 najwięcej zagrożeń związanych
z silnymi

wiatrami

(powyżej

500)

odnotowano

w

powiatach:

krośnieńskim,

rzeszowskim, dębickim, strzyżowskim, mieleckim, lubaczowskim, natomiast najmniej
zagrożeń zarejestrowano w miastach Przemyśl i Tarnobrzeg oraz w powiatach
tarnobrzeskim i niżańskim.
Zagrożeń

spowodowanych

intensywnymi

opadami

śniegu

najwięcej

odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim i łódzkim, a także
w województwach podkarpackim i zachodniopomorskim. Zagrożeń spowodowanych
opadami śniegu było najwięcej w rejonach górskich, w powiatach: bieszczadzkim
(150), krośnieńskim (110), leskim (81) i sanockim (67). W rejonie górskim
intensywność opadów jest zwiększona z uwagi na barierę orograficzną jaką stanowią
Karpaty.Na terenie Gminy losowo występują gwałtowne opady, wichury, śnieżyce,
które mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zagrożenie
klęskami żywiołowymi jest w Gminie Wiśniowa podobne jak dla innych gmin tego
regionu. Zagrożenie poważnymi awariami może stwarzać stacja paliw zlokalizowana
w miejscowości Wiśniowa.
Tab. 37 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „zagrożenia poważnymi awariami”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- posiadanie odpowiednich procedur
dotyczących postępowania na wypadek
powstania poważnej awarii lub wystąpienia
zagrożenia dla środowiska naturalnego
i ludności

- zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych
- istniejące zagrożenie powodziowe
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SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

- edukacja mieszkańców w zakresie
postępowania w wyniku zagrożenia
powodzią, pożarem itp.

- narażenie na wpływ poważnych awarii,
które mogą wystąpić w sąsiadujących
powiatach..

3.12. Efekty realizacji poprzedniego Programu ochrony środowiska
W tabeli poniżej przedstawiona została realizacja zadań inwestycyjnych ujętych
w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2015 - 2018
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022.
Tab. 38 Zadania inwestycyjne zaplanowane i realizowane w latach 2015-2018
z perspektywą do 2022 na terenie Gminy Wiśniowa
Planowane działania

Obszar interwencji


PRZYGOTOWANIE PODSTAW
DO LOKALIZACJI
INWESTYCJI





OCHRONA I POPRAWA
JAKOŚCI ŚRODOWISKA



Aktualizacja studium i opracowanie MPZP z
uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony
środowiska, w szczególności: lokalizacji
obiektów infrastruktury ochrony środowiska,
zagadnień istniejących i potencjalnych obiektów
niebezpiecznych, obszarów i obiektów o
szczególnych walorach przyrodniczych, obszary
ograniczonego użytkowania, nie spełniające
wymagań w zakresie jakości środowiska,
obszarów zalesień i zadrzewień, wykorzystania
lokalnego potencjału w zakresie zaopatrzenia w
energię i surowce, zwłaszcza odnawialne oraz
pochodzące z odzysku,
Budowa regionalnego centrum turystycznowypoczynkowego Wiśniowa z wykorzystaniem
wód geotermalnych
Sporządzenie i wdrożenie opracowań
programowych na ograniczenie zrzutu ładunków
zanieczyszczeń wprowadzanych do wód.
Regulacja 3,20 km rzek i potoków:
- Różanka w km 10+700-10+900, (m. Różanka),
- Pstrągówka w km 0+000-0+550, 0+900-1+600
oraz w km 3+150-4+900 (Pstrągówka,
Wiśniowa),
- Ciek nr ewid. 1974 w km 0+000-0+700
(Szufnarowa)
Realizacja programu małej retencji, w tym:
zbiornik retencyjny w Wiśniowej na Szufnarówce
(o poj.400 tys. m3, pow. 16 ha)
Modernizacja i remonty sieci wodociągowych,
budowa nowych ujęć wody, ochrona
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Planowane działania

Obszar interwencji








OCHRONA PRZED HAŁASEM






OCHRONA PRZYRODY,
KRAJOBRAZU I
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ



istniejących, pozwolenia i operaty
wodnoprawne, poszukiwanie nowych źródeł wód
podziemnych,
Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu
kanalizacji obejmującej obszar:
- aglomeracja Wiśniowa” (82,2 km)
- „poszerzenie aglomeracji Wiśniowa o
miejscowości Markuszowa, Kozłówek, Jazowa,
część Wiśniowej nad rzeką Wisłok, 26,0 km;
- Oparówka i Różanka – ścieki planowane do
odprowadzenia do sąsiednich gmin - 14,9 km
- Jaszczurowa budowa przydomowych
oczyszczalni
Rozbudowa oczyszczalni ścieków o II etap w
Wiśniowej
Opracowanie mechanizmu wsparcia
finansowego gospodarstw zachęcającego do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
tam, gdzie budowa kanalizacji jest niemożliwa
lub bardzo kosztowna
Realizacja inwestycji ograniczających
zanieczyszczenia azotowe pochodzące z
rolnictwa
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych
Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych:
parków narodowych, parków krajobrazowych,
zespołów przyrodniczo - krajobrazowych,
użytków ekologicznych, pomników przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych
Bieżąca ochrona elementów tworzących walory
krajobrazowe, lokalne inwestycje
infrastrukturalne związane z ochroną terenów
zieleni, zabytkami oraz przedsięwzięcia zwiane
z kultywowaniem tradycyjnej kultury wiejskiej,
dawnych upraw, w tym:
- rewitalizacja parku podworskiego w Wiśniowej,
- podniesienie estetyki nieczynnych cmentarzy,
- działania zmierzające do zachowania
tożsamości lokalnej: folkloru, kultury, tradycji,
historii
Konserwacja drzew pomnikowych
Zmniejszanie ekspansji terenów
zurbanizowanych w terenach cennych pod
względem krajobrazowym (sporządzanie
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, regulujących zasady
kształtowania za budowy i ochrony środowiska),
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Planowane działania

Obszar interwencji
PRZECIWDZIAŁANIE
POWAŻNYM AWARIOM,
ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
CHEMICZNEGO I
BIOLOGICZNEGO

OGRANICZANIE
ZANIECZYSZCZEŃ
POWIETRZA I
PRZECIWDZIAŁANIE
ZMIANOM KLIMATU



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



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



Lokalizacja obiektów tak, by były jak najmniej
konfliktowe z otaczającą przestrzenią, w tym
uwzględnianie zagrożenia promieniowaniem w
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i decyzjach o lokalizacji celu
publicznego,
Preferowanie inwestorów wdrażających
najlepsze techniki, technologie i rozwiązania
techniczne ograniczające promieniowanie
elektromagnetyczne.
Wyznaczenie regionów preferowanych do
rozwoju energetyki odnawialnej, w tym w
aktualizowanych studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin,
Wsparcie (organizacyjne) budowy instalacji i
urządzeń wykorzystujących energię odnawialną,
w tym wykorzystanie wód termalnych, energii
wietrznej, wodnej i słonecznej
Wprowadzenie elementów w oświetleniu gminy,
zasilanej energią słoneczną



OCHRONA PRZED POLAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI.









OCHRONA GLEB I
REKULTYWACJA TERENÓW
ZDEGRADOWANYCH



Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na
których występują te ruchy Ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Przeciwdziałanie degradacji gleb, szczególnie
erozji i ruchom masowym, w tym zalesianie,
zakrzewianie, założenie trwałych użytków
zielonych Utrzymanie lub zwiększenie
dotychczasowych poziomów recyklingu
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
(inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe)
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Planowane działania

Obszar interwencji








WZBOGACANIE I
RACJONALNE
UŻYTKOWANIE LASÓW









EDUKACJA EKOLOGICZNA,
DOSTĘP DO INFORMACJI I
POSZERZANIE DIALOGU
SPOŁECZNEGO





Wspieranie i wdrażanie tradycyjnych praktyk
gospodarczych na terenach przyrodniczo
cennych, w tym programów rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego
Tworzenie warunków do rozwoju obszarów
wiejskich, upowszechnianie i praktyczne
wdrażanie zasad ”Kodeksu dobrej praktyki
rolniczej”
Realizacja programu rekultywacji gleb
zdegradowanych na obszarach rolniczego
użytkowania (w tym zalesienia)
Przywracanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego katastrofą naturalną lub pożarem
oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów
zabezpieczających w lasach mienia gminy,
Usuwanie zanieczyszczeń z obszarów leśnych
na terenie wspólnoty
Pielęgnacja lasu mienia gminnego, ochrona
przed zwierzyną, zakup i sadzenie sadzonek,
ochrona przeciwpożarowa, nadzór
Zalesienie gruntów położonych na terenie gminy
Wiśniowa
Włączenie do edukacji szkolnej programów
ochrony środowiska wraz z wojewódzkim
planem gospodarki odpadami,
Stałe podejmowanie działań informacyjnych,
promocyjnych i edukacyjnych w formie audycji w
środkach masowego przekazu, publikacji,
kursów i szkoleń
Wprowadzanie i wdrożenie zasad dotyczących
udziału pozarządowych organizacji
ekologicznych w działaniach administracji na
rzecz środowiska
Dofinansowanie wybranych projektów
realizowanych przez organizacje pozarządowe
zgodnie zobowiązującymi zasadami
dofinansowywania działań w dziedzinie ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
narodowego
Wspieranie edukacji ekologicznej prowadzonej
przez szkoły i inne jednostki organizacyjne
w formie konkursów, przeglądów i innych, w tym
również niekonwencjonalnych działań służących
popularyzacji postaw i zachowań
proekologicznych

źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019- 2022
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4.Cele Programu ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa
Cel nadrzędny Programu ochrony środowiska Gminy Wiśniowa:

Podniesienie walorów przyrodniczych Gminy Wiśniowa poprzez działania
prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Gmina Wiśniowa planuje zadania w następujących obszarach interwencji:


Ochrona klimatu i jakości powietrza: Poprawa jakości powietrza na terenie
Gminy Wiśniowa



Zagrożenia hałasem: Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy
Wiśniowa,



Pola

elektromagnetyczne:

Ochrona

przed

promieniowaniem

elektromagnetycznym,


Gospodarowanie wodami: Racjonalizacja korzystania z wód i optymalizacja
zużycia wody



Gospodarka

wodno-ściekowa:

Prowadzenie

zrównoważonego

gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu wód na terenie gminy Wiśniowa


Gleby: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym,
erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu,



Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:
Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
uwzględniającą zrównoważony rozwój Gminy Wiśniowa,



Zasoby przyrodnicze: Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej
i geologicznej na terenie Gminy Wiśniowa,



Wykorzystanie energii odnawialnej: Rozwój odnawialnych źródeł energii.



Zagrożenia

poważnymi

awariami:

Zmniejszenie

zagrożenia

oraz

minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii na terenie Gminy
Wiśniowa.
Po wykonaniu oceny stanu środowiska określono cele, kierunki interwencji
i zadania wymagające realizacji w kolejnych latach (Załącznik Nr 1). Dodatkowo
stworzono harmonogram rzeczowo - finansowy obejmujący wszystkie zaplanowane
zadania (Załącznik Nr 2).
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5. System realizacji Programu ochrony środowiska Gminy Wiśniowa
POŚ sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu
i gminy (art. 17 ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska), a uchwala sejmik
województwa, rada powiatu albo rada gminy (art.18 ust.1). Projekt wojewódzkiego
POŚ opiniowany jest przez Ministra Środowiska, powiatowego przez zarząd
województwa, a gminnego przez zarząd powiatu (art. 17 ust. 2).

Rycina 5 Schemat zarządzania Programem ochrony środowiska Gminy Wiśniowa
źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska”

Pełna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy,
którego zadaniem jest składanie Radzie Gminy raportów z wykonania Programu. Ww.
raporty powinny być wykonywane co dwa lata (art. 18 ust. 2 Ustawy POŚ)
i przesyłane do Starostwa Powiatowego. W praktyce Wójt Gminy może wyznaczyć
koordynatora wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca
z Wójtem Gminy i Radą Gminy, a także składanie im okresowych sprawozdań
z realizacji Programu. Władze Gminy mogą być wspierane przez Zespół
Konsultacyjny, który może być powołany spośród przedstawicieli lokalnych
społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces tworzenia projektu
programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych.
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Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego może być nadzorowanie procesu wdrażania
programu czy opracowywanie programu współpracy w realizacji poszczególnych
zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa
razy w roku. W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także
uczestniczyć podmioty gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami
nakreślonymi w Programie.
Raport z wykonania POŚ powinien w sposób syntetyczny ujmować dane
zebrane podczas monitorowania przyjętej polityki ochrony środowiska. Jego głównym
celem jest ocena realizacji Programu w zakresie:


stopnia wykonania przyjętych zadań,



stopnia realizacji założonych celów,



analizy przyczyn powstałych rozbieżności.
Prawidłowe wykonanie monitoringu umożliwia przypisanie każdemu z zadań

wskaźnika oraz jego wartości bazowej i docelowej. W sposób liczbowy przedstawia się
w ten sposób stan środowiska oraz pokazuje do jakich poziomów powinno dążyć się
podczas realizacji zadań. Zaproponowane wskaźniki planowane są do osiągnięcia
w roku 2026 z perpektywą do roku 2030. Wskaźniki wraz z ich wartościami bazowymi
i docelowymi zebrano w tabeli umieszczonej w załączniku nr 1.
W

prace

nad

ww.

Programem

zaangażowani

byli

przedstawiciele

poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Wiśniowa.
Instytucje biorące czynny udział w realizacji zadań zapisanych w niniejszym
POŚ będą uczestniczyły w tworzeniu Raportu z jego realizacji (wzór raportu
w załączniku nr 3).

6. Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program ochrony środowiska dla
Gminy Wiśniowa. Dokument ten ma usprawnić prowadzenie systematycznych działań
na rzecz poprawy stanu środowiska w obrębie analizowanych obszarów interwencji,
na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030. Przeprowadzenie oceny stanu
środowiska Gminy Wiśniowa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyszłej
interwencji pozwoliło na zdefiniowanie celu nadrzędnego niniejszego POŚ. Celem tym
jest „Poprawa stanu środowiska i podniesienie walorów krajobrazowych Gminy
Wiśniowa poprzez działania prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego
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rozwoju.” Dodatkowo określono cele strategiczne dla obszarów interwencji, w których
planowane są działania:


Ochrona klimatu i jakości powietrza: Poprawa jakości powietrza na terenie
Wiśniowa



Zagrożenia hałasem: Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy
Wiśniowa,



Pola

elektromagnetyczne:

Ochrona

przed

promieniowaniem

elektromagnetycznym,


Gospodarowanie wodami: Racjonalizacja korzystania z wód i optymalizacja
zużycia wody



Gospodarka

wodno-ściekowa:

Prowadzenie

zrównoważonego

gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu wód na terenie Gminy Wiśniowa


Gleby: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym,
erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu,



Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:
Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
uwzględniającą zrównoważony rozwój Gminy Wiśniowa,



Zasoby przyrodnicze: Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej
i geologicznej na terenie Gminy Wiśniowa,



Wykorzystanie energii odnawialnej: Rozwój odnawialnych źródeł energii.



Zagrożenia

poważnymi

awariami:

Zmniejszenie

zagrożenia

oraz

minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii na terenie Gminy
Wiśniowa.
Wyżej wymienione cele strategiczne realizują główny kierunek działań
w każdym z obszarów interwencji i w sposób całościowy podsumowują zadania
planowane do realizacji w najbliższych latach.
Gmina Wiśniowa wyznaczyła zadania w zakresie ochrony środowiska na lata
2023 – 2026 oraz określiła potencjalne źródła ich finansowania. Termin realizacji celu
średniookresowego został wyznaczony z perspektywą do roku 2030. Finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oparte jest w Polsce na źródłach
zagranicznych i krajowych. Środki zagraniczne, to przede wszystkim fundusze UE,
które są dostępne poprzez Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Podstawą
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finansowania krajowego są fundusze ekologiczne: Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który odpowiada za realizację zadań
o charakterze strategicznym na poziomie krajowym oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który realizuje działania na
poziomie wojewódzkim. Dodatkowo, na część zadań wydatkowane będą środki
z budżetu Gminy.
Realizacja celów strategicznych poprzez wykonywanie zaplanowanych w POŚ
działań podlega odpowiedniemu monitoringowi. Jego prawidłowe wykonanie
warunkuje przypisanie każdemu z zadań wskaźnika oraz jego wartości bazowej
i docelowej. W sposób liczbowy przedstawia się stan środowiska oraz pokazuje do
jakich poziomów powinno dążyć się podczas realizacji zadań. Zaproponowane
wskaźniki planowane są do osiągnięcia do roku 2026 z perspektywą do 2030 r.
Podsumowując, niniejsze opracowanie obejmuje działania w zakresie ochrony
środowiska planowane przez Gminę Wiśniowa na lata 2023 – 2026 z perspektywą do
roku 2030. Ich realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego
w całej Gminie oraz pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie jej mieszkańców.
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