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1. WSTĘP
1.1.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawę
prawną
wykonania
Studium
Uwarunkowań
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia stanowią:

i Kierunków

•

Uchwała Nr X/67/2007 Rady Gminy Dydnia z dnia 11 października 2007 r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118 poz. 1233, z późn. zm.).

1.2.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Do zadań własnych gminy, należy między innymi kształtowanie i prowadzenie
polityki przestrzennej na terenie gminy. Jednym z podstawowych instrumentów
kształtowania polityki przestrzennej gminy, obok miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, jest Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym
lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, a jego zawartość jest zgodna
z zakresem przedmiotowym wskazanym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przyjęte założenia strategicznych kierunków zagospodarowania przestrzennego
służyć będą pomocą organom samorządowym gminy przy podejmowaniu wszelkich
decyzji rozwojowych. Uchwalenie ww. dokumentu umożliwi organom samorządowym
gminy sprawne zarządzanie, ponieważ:
➢ studium jest najważniejszym materiałem źródłowym informacji koordynujących
dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
➢ z uwagi na zawarty w opracowanym dokumencie szeroki zestaw informacji na
temat środowiska, gospodarki i społeczności gminnej, może on być podstawą dla
sporządzenia programów inwestycyjnych i gospodarczych w określonym czasie,
➢ materiał zawarty w studium może być pomocą przy opracowaniu ofert dla
potencjalnych inwestorów na obszarze gminy Dydnia.
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Celem Studium jest kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzennej,
umożliwiającej realizację różnorodnych potrzeb rozwojowych, w szczególności zadań
własnych i zobowiązań w zakresie zadań ponadlokalnych, z uwzględnieniem
przestrzennych możliwości i ograniczeń rozwoju gminy, wynikających z obowiązku
ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego, na podstawie uwarunkowań
fizjograficznych, przyrodniczych, kulturowych oraz zainwestowania i sytuacji
demograficzno - gospodarczej gminy.
Rangę prawną oraz zakres merytoryczny Studium określają przepisy ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zgodnie
z art. 9 ust. 5 ustawy, Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Studium stanowi
dokument kierownictwa wewnętrznego gminy, którego ustalenia są wiążące dla
organów gminy, w szczególności przy sporządzaniu planów miejscowych. Zapisy
Studium nie stanowią podstawy prawnej do wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
W chwili prowadzenia procedury formalno - prawnej sporządzenia niniejszego
Studium, gmina nie jest w posiadaniu żadnego Studium, bowiem Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem II SA/Rz 339/04 z dnia 25 stycznia 2005 r.
unieważnił Studium uchwalone uchwałą Nr XV/105/2004 Rady Gmina Dydnia z dnia
14 stycznia 2004 r.
Od dnia wyroku Sądu Admianistracyjnego, tj. 25 stycznia 2005 r. gmina Dydnia
funkcjonuje bez ważnego Studium, co skutkuje szeregiem problemów
administracyjnych.
Podjęta została uchwała Rady Gminy w Dydni Nr X/67/2007 z dnia 11 października
2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Przy opracowaniu niniejszego Studium wykorzystane zostały dokumenty określające
strategiczhne podstawy polityki przestrzennej gminy Dydnia, wykorzystywane
w złożonej sytuacji funkcjonowania gminy bez ważnego Studium, dokumenty
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, dostępne materiały i opracowania
specjalistyczne, poparte inwentaryzacją terenu.
Studium w części tekstowej oraz graficznej zawiera informacje o stanie
istniejącym gminy, dotychczasowych kierunkach rozwoju gminy, prognozach
i uwarunkowaniach rozwoju przestrzennego gminy, w kontekście obowiązujących
norm i przepisów prawa. Studium zawiera wnioski i zalecenia dla przyszłego
kierunku działań, sprzyjących rozwojowi gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dydnia zawiera część tekstową i graficzną:
1) Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna gminy
Dydnia (Część graficzna - rysunek w skali 1: 10 000) załącznik Nr 1 do uchwały
Nr……………….. Rady Gminy Dydnia z dnia……………….
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2) Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (Część graficzna –
rysunek w skali 1: 10 000) załącznik Nr 2 do uchwały Nr………………… Rady
Gminy Dydnia z dnia…………………….
3) Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna gminy
Dydnia (Część tekstowa) załącznik Nr 3 do uchwały Nr………………… Rady
Gminy Dydnia z dnia……………………
4) Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (Część tekstowa) załącznik Nr 4 do uchwały Nr…………………. Rady Gminy Dydnia z dnia…………….
1.3.

ZWIĄZKI Z OBSZARAMI ZEWNĘTRZNYMI

1.3.1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dydnia.
„Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)” z dnia 27
kwietnia 2012 r. opublikowano w Monitorze Polskim (Monitor Polski 2012, poz. 252)
jako załącznik do Uchwały Nr 239 rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.
Polityka przestrzenna zawarta w „Koncepcji przestrzennej Zagospodarowania
Kraju 2030” wyznacza następujące cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:
➢ Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.
➢ Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju
poprzez promowanie integracji funkcjonalne, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie poptencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
➢ Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
➢ Cel 4. Kszatłtowanie struktur przestrzennych wspierających osiagniecie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
➢ Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrozenia naturalne
i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających zdolności obronne państwa.
➢ Cel 6. Przywrucienie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Polityka przestrzennego zagospodarowania gminy Dydniauwzględnia powyższe
cele oraz posiada uwarunkowania, które są zgodne i sprzyjają realizacji powyższych
założeń.
Gmina Dydnia położona jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –
Grabownica Starzeńska, co sprzyja kontrolowanej urbanizacji terenów
niezainwestowanych oraz rozwojowi systemu komunikacji i infrastruktury
technicznej.
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Gmina Dydnia charakteryzuje dosyć wysoki poziom rozwinięcia infrastruktury
usług publicznych, kultury i edukacji.
Obszar w granicach administracyjnych gminy Dydnia oraz jego najbliższa oklica
charakteryzuje się bardzo wysoka jakoscią środowiska przyrodniczego, walorów
krajobrazowych oraz kulturowych. Większość miejscowości skupionych w gminie
Dydnia odznacza się historyczną, zabytkową tkanką, co stanowi unikatowy estetyczny
walor dla obszaru całej gminy.
Przez teren gminy Dydnia przebiega tranzytem linia elektroenergetyczna
wysokiego napięcia 110 kV oraz elektroenergetyczna sięć rozdzielcza zasilajaca
bezpośrednio gminę. Linia 110 kV łączy dwa sąsiednie Główne Punkty Zasilajace (GPZ)
110/15 kV: Sanok, Trepczę i Dynów – jest to zgodne z założeniami „Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”. Zgodnie z zapisami KPZK 2030 należy
także dążyć do zwiększenia możliwości wydobycia gazu ziemnego oraz zwiększenie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym wykorzystania wody, z wyłączeniem
obszarów Natura 2000), co należy ująć w kierunkach polityki przestrzennej dla gminy
Dydnia.
Zgodnie z „Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” Studium
powinno także uwzględnić przywrócenie utrwalenie ładu przestrzennego na terenie
gminy Dydnia (cytat KPZK 2030):
W polityce przestrzennej ład przestrzenny wyraża funkcjonalność, logikę, czytelność
i jasność struktur przestrzennych oraz zharmonizowanie – tak wzajemne, jak
i z przyrodą – oraz wysoką użyteczność i efektowność we wszystkich skalach: od lokalnej
do krajowej. Jest to uporządkowana całość, której części poddane są wspólnym regułom
gry, a logika jej funkcjonowania, funkcjonalność struktury oraz czytelność przestrzenna
tworzą, także w każdym wymiarze terytorialnym, wysokie walory estetyczne i jakość
środowiska człowieka. Te zasady równoważenia rozwoju, wraz z istniejącymi
uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, należy przyjąć jako podstawę
metodologiczną funkcjonowania całego systemu kształtowania i realizacji polityki
przestrzennej państwa […].
[…] Symptomami braku ładu przestrzennego w Polsce są między innymi:
• Na poziomie lokalnym – niska jakość przestrzeni publicznej, chaos w formach
zabudowy i architekturze zespołów urbanistycznych, ich niekompletnośc i presja na
tereny otwarte, destrukcja systemów ekologicznych miast, braki w wyposażeniu terenów
urbanizaowanych i terenów wiejskich w infastrukturę techniczną i społeczną,
nienadążającą za rozwojem zabudowy mieszkaniowej […].
Zaniechanie kontroli procesów przestrzennych jest przyczyną niewydolności systemu
zarzadzania Władza publiczna ponosi odpowiedzialność za racjonalne prowadzenie
gospodarki przestzrennej […].
Zgodnie z zapisami koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych powinna
zostać
osiagnięta
poprzez
rozwijanie
infrastruktury
transportowej
i telekomunikacyjnej.
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Zgodnie z powyższym należy przeprowadzić rozpoznianie potrzeb gminy Dydnia,
wad i zalet przestrzennych stanu zagospodarowania terenu, w celu określenia polityki
przestrzennej gminy.
1.3.2. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego a Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dydnia.
„Strategia Rozwoju Województwa – podkarpackie 2020”, uchwalona dnia 26
sierpnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, przewiduje szerg kompleksowych zadań dotyczących podniesienia
standardów oraz rozwoju województwa. Zadania i programi narzucone przez strategię
maja wpływ na kształtowanie się zagospodarowania przestrzennego gminy Dydnia.
Wizja rozwoju województwa podkarpackiego w 2020 roku jest:
„W 2020 roku województwo podkarpackie będzie obszarem zrównoważonego
i integralnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującym wewnętrzne potencjały oraz
transgraniczne położenie, zapewniającym wysoka jakość życia mieszkańców”.
Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020” gmina Dydnia
ze względu położenie względem ośrodka centralnego jakim jest Rzeszów ma ogrony
potencjał, stwarzający możliwości równomiernego rozwoju województwa oraz
zapewniający wysoki stopień zintegrowania regionalnego systemu osadniczego.
Wedłu analizowanego dokumentu gmina Dydnia ma potencjał rozwojowy oraz
kierunki działania w natępujacych zakresach:
➢ wzmacniania istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów
przemysłu – z preferencją obszarów koncentracji przedsiębiorstw z sektorów
wysokiej szansy,
➢ tworzenie infrastruktury dla innowacyjnego przemysłu,
➢ wspieranie rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych,
➢ rozwój atrakcji turystycznej oraz infrastruktury turystycznej,
➢ podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych w wiodących formach
turystyki przyjazdowej do województwa,
➢ poprawy jakości i dostępności usług edukacyjnych,
➢ kształtowania i promowania postaw związanych z uczeniem się przez całe życie,
➢ ochrony, promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym regionu,
➢ poprawy efektywości i dochodowości gospodarsw rolnych poprzez ich
modernizacje zmianę struktur rolnych, rozwój biogospodarki oraz współpracy
z ośrodkami naukowo-badawczymi,
➢ zwiększenie zorganizowanej obecności rolników i przetwórców na rynku
produktów rolnych,
➢ rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym opartego na ekologicznej
produkcji rolnej oraz certyfikowanych produktów wysokiej jakości,
➢ wzrostu aktywności obywatelskiej i wzmocnienie trzeciego sektora,
➢ zwiększeniu udziału obywateli i trzeciego sektora w życiu publicznym,
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➢ zmiejszeniu poziomu biedy i wykluczenia społecznego w województwie,
➢ wzrostu aktywności osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na
rynku pracy,
➢ tworzeniu zintegrowanego systemu wsparcia dla środowisk zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
➢ poprawy dostępu do specjalistycznej opieki medycznej,
➢ promocji drowia,
➢ upowszechnianie w społeczeństwie aktywności ruchowej jako sładowej zdrowego
stylu życia,
➢ rozwoju infrastruktury sportowej,
➢ rozwoju sportu kwalifikowanego,
➢ wzmocnienu drogowych powiazań komunikacyjnych mniedzy sobą oraz
Rzeszowem,
➢ wspieraniu przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu infrastruktury sieci
telekomunikacyjnej nowej generacji na terenach pozbawionych konkurencyjnego
Internetu,
➢ wspieraniu digitalizacji i zwiększenie dostępności zasobów publicznych on-line,
➢ wspieranie wykorzystania technologii cyfrowych przez sektor publiczny
i prywatny w świadczonych usługach,
➢ rewitalizacji oraz poprawy ładu przestrzennego, zabezpieczenie przed
negatywnymi skutkami zagrozeń wywołanych czynnikami naturalnymi oraz
wynikającymi z działalności człowieka,
➢ zapewnieniu właściwej gospodarki wodno-ściekowej,
➢ efektywnego wykorzystania dotychczasowych, konwencjonalnych źródeł energii
oraz zasobów gazu ziemnego występujących na terenie województwa
podkarpackiego,
➢ racjonalnego wykorzystania energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej,
➢ wsparania rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii.
1.3.3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódtwa Podkarpackiego
a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dydnia.
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego”,
przyjęty Uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27
sierpnia 2018 r.
Gmina Dydnia zaliczona została do obszaru Obszar Funkcjonalnego Pogórzy
Karpackich (OFPK) obejmuje gminy położone w podkarpackiej części Pogórza
Ciężkowickiego oraz na terenach Pogórza Strzyżowskiego, Pogórza Dynowskiego
i Pogórza Przemyskiego. Do tego obszaru włączono 1 gminę miejską: Dynów; 6 gmin
miejsko-wiejskich: Pilzno, Brzostek, Kołaczyce, Strzyżów, Tyczyn, Błażowa; 20 gmin
wiejskich: Jodłowa, Brzyska, Wielopole Skrzyńskie, Frysztak, Wiśniowa, Czudec,
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Lubenia, Niebylec, Domaradz, Jasienica Rosielna, Chmielnik, Hyżne, Dynów,
Nozdrzec, Dydnia, Jawornik Polski, Dubiecko, Krzywcza, Krasiczyn, Fredropol. Gmina
wiejska Krasiczyn znajduje się w obrębie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
subregionalnego Przemyśl. Obszar Funkcjonalny Pogórzy Karpackich zajmuje
powierzchnię 2 484 km2, co stanowi 13,92% powierzchni województwa,
a zamieszkiwany jest przez 238 357 osób, co stanowi 11,19% mieszkańców
województwa podkarpackiego. Gęstość zaludnienia w obszarze funkcjonalnym
wynosi 96 osób na 1 km2 – mniej niż średnia województwa podkarpackiego (119
osób / km2). Wskaźnik przyrostu naturalnego w 2013 r. był dodatni i wynosił 0,53
osób na 1000 mieszkańców OFPK, był mniejszy od wskaźnika dla województwa
podkarpackiego (0,80). Wartość wskaźnika migracji dla OFPK wynosiła -1,25 osób na
1000 ludności. Ujemne saldo migracji odnotowało większość gmin OF, z wyjątkiem
gmin: Pilzno, Tyczyn, Błażowa, Chmielnik, Krasiczyn. Wskaźnik ludności w wieku
nieprodukcyjnym dla OFPK wynosił 60,9 na 100 osób w wieku produkcyjnym, był
zbliżony do wartości wskaźnika dla województwa. Wskaźnik bezrobocia osób
w wieku produkcyjnym dla OFPK wynosił 14,2%. Mimo trudnych warunków
fizyczno-geograficznych, klimatycznych i glebowych, w przeszłości był to głównie
obszar działalności rolniczej z niewielkim udziałem produkcji przemysłowej i usług,
skoncentrowanych w miejscowościach będących siedzibami gmin.
Na początku transformacji ustrojowej ceny zbytu produktów rolnych nie
kompensowały kosztów ich produkcji, prowadzonej w trudnych górzystych
warunkach. Duże rozdrobnienie agrarne oraz likwidacja wielu zakładów
przemysłowych spotęgowały tylko trudną sytuację społeczno-gospodarczą
mieszkańców. Wskutek tego zwiększyła się fala odpływu młodych ludzi do większych
ośrodków lub za granicę, zaniechano działalności rolnej głównie na terenach
o trudniejszej dostępności. Zwiększyła się powierzchnia odłogów, które z czasem
w sposób samoistny zostały przekształcone i są nadal przekształcane w tereny
zalesione. Zmienność i różnorodność ukształtowania terenu, krajobrazów
kulturowo-przyrodniczych oraz ciągły wzrost powierzchni lasów powoduje
zwiększenie całorocznej atrakcyjności turystycznej wyznaczonego obszaru
funkcjonalnego. Bogate dziedzictwo kulturowe wieloetnicznego pogranicza
w połączeniu z unikatowymi walorami przyrodniczymi (obszary Natura 2000
i Obszary Chronionego Krajobrazu), tworzy duży potencjał turystyczny i skłania do
aktywnej turystyki wypoczynkowej, krajoznawczej czy religijno-pielgrzymkowej.
Zwiększa to szansę odpowiedniego wykorzystania istniejących potencjałów
rozwojowych (turystycznych, rolniczych, przyrodniczych i kulturowych).
W ostatnich latach nastąpił rozwój podkarpackiego winiarstwa, zainicjowany
w okolicach Jasła. Pojawiła się możliwość wykorzystania potencjału rozwojowego
enoturystyki będącej specyficzną odmianą agroturystyki. Równoleżnikowe
ukształtowanie wzgórz o wysokości do 400 m n.p.m. stwarza bardzo dobre warunki
do uprawy winorośli, przede wszystkim na stokach o wystawie południowej
i południowo-zachodniej. Uprawa winorośli nie wymaga bardzo dobrych gleb, może
być prowadzona na małych działkach. Wymaga odpowiedniej lokalizacji oraz bardzo
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dużego nakładu pracy ręcznej, zapewnia jednak godziwe dochody. W połączeniu
z działalnością agroturystyczną, efekt ekonomiczny może zostać wzmocniony.
Przykład rozwoju podkarpackiego winiarstwa stanowi zachętę dla innych rolników
do poszukiwania alternatywnych sposobów zagospodarowania swoich
rozdrobnionych działek. Zakładanie sadów, winnic, niewielkich upraw
ekologicznych, a w trudniej dostępnych miejscach plantacji roślin energetycznych,
stanowić będzie o rozwoju OFPK.
Priorytet rozwojowy:
Wykorzystanie walorów naturalnych dla ożywienia społeczno-gospodarczego
obszaru przez rozwój agroturystyki, rolnictwa oraz małej i średniej
przedsiębiorczości.
Funkcje rozwojowe:
• Podstawowa – turystyczna, rolnicza;
• Towarzyszące – przemysłowa.
Wiodące kierunki zagospodarowania:
1) rozwój turystyki, w tym agroturystyki, turystyki kwalifikowanej, w oparciu
o walory środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) rozwój rolnictwa tradycyjnego i specjalistycznego oraz sadownictwa (w tym
winnic);
3) rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w tym w zakresie przetwórstwa
rolnospożywczego oraz przetwórstwa drzewnego;
4) rozwój energetyki odnawialnej.
Zasady i warunki zagospodarowania:
1) zapobieganie
procesom
suburbanizacji
i rozpraszania
zabudowy,
powodującym degradację otwartych terenów wiejskich przydatnych dla
rolnictwa, przez intensyfikację użytkowania terenów zainwestowanych;
2) poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym m.in.
przekształcenia struktury agrarnej gospodarstw;
3) rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
4) uwzględnienie przy zagospodarowaniu terenów ograniczeń związanych
z położeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwiskami;
5) rozbudowa
infrastruktury
przeciwpowodziowej
oraz
w zakresie
przeciwdziałania skutkom suszy;
6) rekultywacja w kierunku wodnym wyrobisk po odkrywkowym wydobyciu
kruszyw;
7) rozwój infrastruktury związanej z energetyką opartą na odnawialnych
źródłach energii.
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1.3.4. Strategia Rozwoju Gminy Dydnia a Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dydnia.

Programy strategii stanowią kompleksy działań służących realizacji misji i celów
strategicznych w perspektywie do 2020 roku.
Programów inwestycyjnych:
1. Program modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.
2. Program gospodarki wodno-ściekowej gminy.
3. Program modernizacji i budowy bazy sportowo-rekreacyjnej.
4. Program rozwoju terenów inwestycyjnych.
5. Program informatyzacji i rozwoju e – administracji gminy.
6. Program budowy i modernizacji obiektów komunalnych.
7. Program rozwoju infrastruktury publicznej.
8. Programy odnowy obszarów wiejskich.
9. Program odnowy obiektów dziedzictwa kulturowego.
10. Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego.
11. Zrównoważony program rozwoju turystyki.
Programy nieinwestycyjne:
1. Program ograniczania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia oraz
dostosowania kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy.
2. Program dożywiania dzieci. 3. Program „Bezpieczna Gmina”.
4. Program „Zdrowy styl życia”.
5. Program rozwoju profilaktyki zdrowotnej.
6. Program pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
7. Program upowszechniania kultury oraz aktywnych form rekreacji.
8. Program wzmacniania tożsamości i aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy.
9. Program porządkowania gospodarki przestrzennej i estetyzacji Gminy.
10. Program wspierania ochrony środowiska i rozwijania zachowań
proekologicznych mieszkańców.
11. Program aktywizacji turystyczno – rekreacyjnej Gminy.
12. Program wspierania rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych.
13. Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości i promocja Gminy.
14. Program rozwoju produktów lokalnych.
Powyższe inwestycje zostały przeanalizowane i ujęte w Studium uwarunkowań
i kierunków zzagospodarowania przestrzennego gminy Dydnia.
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2. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU
ORAZ WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO
I WYMOGÓW JEGO OCHRONY
2.1.

POŁOŻENIE GMINY W REGIONIE

Gmina Dydnia położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie
brzozowskim. Leży w dorzeczu Sanu, na terenie Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego.
Graniczy z następującymi gminami:
• Brzozów (od zachodu);
• Bircza (od wschodu);
• Nozdrzec (od północy);
• Sanok (od południa).
Obszar gminy rozdziela rzeka San, której długość w jej granicach wynosi około
16,0 km. San przecina gminę z południa na północ, dzieląc ją na część wschodnią
i zachodnią. Sieć rzeczna jest silnie rozbudowana, są to przeważnie małe cieki wodne
zasilane opadami atmosferycznymi.
Ukształtowanie powierzchni cechuje się rusztowym układem grzbietów. Liczne
pasma wzgórz rozciągają się z północnego zachodu na południowy wschód,
poprzedzielane dolinami rzek i potoków. Im bardziej na południe, tym wysokość
przekracza 500 m n.p.m. najwyższym punktem gminy jest Góra Krztów (530 m n.p.m.),
najniżej są położone obszary nad Sanem w Niewistce (ok. 260 m n.p.m.). Budowę
geologiczną tworzy tzw. flisz karpacki, czyli leżące na przemian warstwy skał: łupków
iglastych i marglistych, mułowców, piaskowców i zlepieńców.
Ukształtowanie powierzchni, warunki glebowe i klimatyczne wpływają na florę
i faunę Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego.
W dolinie Sanu występują najkorzystniejsze warunki naturalne. Charakteryzuje ją
płaskie, rozległe dno do 1,5 km szerokości, urodzajne mady oraz bogata sieć rzeczna.
Bogactwa naturalne występujące na terenie gminy to: ropa naftowa, gaz ziemny, żwiry
rzeczne, źródła naturalne oraz lasy.
Pogórze Dynowskie i Przemyskie charakteryzują się małą odpornością podłoża, co
spowodowało, że San i jego dopływy wyżłobiły doliny, które wypełniły ilastopiaszczystymi osadami. Średnie temperatury stycznia wahają się między -3oC, a -4oC,
a lipca między 17oC, a 18oC. Wiatry wykazują małą siłę. Są to wiatry umiarkowane, o sile
5-10 m/s, głównie południowo-zachodnie i północne. Jesienią - wschodnie i północno wschodnie, zaś latem - zachodnie.
Przeciętna ilość opadów wynosi 750 - 800 mm, z czego na okres letni przypada
250-400 mm, a na zimowy 80-180 mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 60 150 dni. Są to typowe cechy klimatu przejściowego, przechodzącego od morskiego do
kontynentalnego.
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Gmina leży w połowie drogi między Rzeszowem, a Bieszczadami. Głównym
szlakiem komunikacyjnym jest droga wojewódzka Nr 835 Lublin – Grabownica
Starzeńska. Gmina jest dobrze usytuowana w stosunku do ponadlokalnych ośrodków
miejskich regionu: Sanoka, Dynowa, Krosna i Leska. Obniżenie, jakim jest dolina Sanu
było od wieków wykorzystywane jako trakt komunikacyjny. Biegnie tamtędy droga
łącząca Przemyśl i Dynów z Brzozowem i Sanokiem.
Obszar gminy zajmuje powierzchnię około 13 029 ha, co stanowi 24% powiatu
brzozowskiego i około 0,11% powierzchni województwa podkarpackiego.
Ryc. 1. Położenie gminy Dydnia na tle województwa podkarpackiego.

Źródło: rzeszow.stat.gov.pl

Gmina swym obszarem zajmuje 15 miejscowości zorganizowanych w 13 sołectwach:
− Dydnia;
− Końskie;
− Temeszów;
− Grabówka;

− Krzemienna;

− Obarzym;

− Hroszówka;

− Krzywe;

− Ulucz;

− Jabłonica Ruska;

− Niebocko;

− Witryłów;

− Jabłonka;

− Niewistka;

− Wydrna;

Hroszówka i Jabłonica Ruska jako wsie opuszczone nie są sołectwami.
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2.1.1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
W granicach gminy Dydnia obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Są to plany przyjęte następującymi uchwałami Rady Gminy Dydnia:
1. Uchwała Nr XXIII/148/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Dydnia – 1” w gminie Dydnia.
2. Uchwała Nr XXIII/149/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Dydnia – 2” w gminie Dydnia.
3. Uchwała Nr XXIII/150/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Dydnia – 3” w gminie Dydnia.
4. Uchwała Nr XXIII/151/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Dydnia – 4” w gminie Dydnia.
5. Uchwała Nr XXIII/152/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu boisk
sportowych „Dydnia – 5” w gminie Dydnia.
6. Uchwała Nr XXIII/153/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Dydnia – 6” w gminie Dydnia.
7. Uchwała Nr XXIII/154/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Dydnia – 7” w gminie Dydnia.
8. Uchwała Nr XXIII/155/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Dydnia – 8” w gminie Dydnia.
9. Uchwała Nr XXIII/156/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Niebocko – 1” w gminie Dydnia.
10. Uchwała Nr XXIII/157/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Niebocko – 2 i 3” w gminie Dydnia.
11. Uchwała Nr XXIII/158/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Niebocko – 4” w gminie Dydnia.
12. Uchwała Nr XXIII/159/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Niebocko – 5” w gminie Dydnia.
13. Uchwała Nr XXIII/160/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Niebocko – 7” w gminie Dydnia.
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14. Uchwała Nr XXIII/161/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Jabłonka – 1” w gminie Dydnia.
15. Uchwała Nr XXIII/162/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Jabłonka – 2” w gminie Dydnia.
16. Uchwała Nr XXIII/163/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Jabłonka – 3” w gminie Dydnia.
17. Uchwała Nr XXIII/164/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Jabłonka – 4” w gminie Dydnia.
18. Uchwała Nr XXIII/165/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Jabłonka – 5” w gminie Dydnia.
19. Uchwała Nr XXIII/166/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Końskie – 1 i 2” w gminie Dydnia.
20. Uchwała Nr XXIII/167/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Końskie – 3” w gminie Dydnia.
21. Uchwała Nr XXIII/168/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
rekreacyjnego „Krzemienna – 1” w gminie Dydnia.
22. Uchwała Nr XXIII/169/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa mieszkaniowego „Krzemienna – 4” w gminie Dydnia.
23. Uchwała Nr XXIII/170/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
usługi turystyczne i rekreacyjne „Jabłonica Ruska – 1” w gminie Dydnia.
24. Uchwała Nr XXVII/187/2001 Rady Gminy w Dydni z dnia 9 maja 2001 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
rekreację, budownictwo turystyczne i letniskowe „Temeszów – 1” w gminie
Dydnia.
25. Uchwała Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy w Dydni z dnia 9 maja 2001 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
rekreację, budownictwo turystyczne i letniskowe „Temeszów – 2” w gminie
Dydnia.
26. Uchwała Nr II/17/2002 Rady Gminy w Dydni z dnia 11 grudnia 2002 r., w sprawie
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2002
terenu w Krzemiennej, Nr 2/2002 terenu w Niebocku, Nr 3/2002 terenu
w Hroszówce.
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2.1.2. Decyzje o Warunkach Zabudowy oraz o Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego
Realizacja polityki przestrzennej na terenie gminy Dydnia polega na ustalaniu
przeznaczenia terenów na określone cele i określaniu warunków ich zabudowy. W tym
zakresie istotnymi instrumentami są wyszczególnione w punkcie 2.1.1. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, będące powszechnie obowiązującym aktem prawa
miejscowego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są
w przypadku braku planu miejscowego na wniosek inwestora przez organ wykonawczy
gminy.
W latach 2014 - 2018 (stan na dzień 19 października 2018 r.) Wójt Gminy Dydnia
wydał łącznie 208 decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu
publicznego, a ich treść zawierała zróżnicowany sposób zagospodarowania terenu i jego
warunków zabudowy. Najwięcej decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Decyzje dotyczyły również przeznaczenia terenu pod zabudowę
zagrodową, których zabudowa zagrodowa obejmowała budowę budynków mieszkalnych,
gospodarczych i inwentarskich. Inne wydane decyzje dotyczyły budowy budynków
gospodarczych, garaży wolnostojących, a także budynków usługowych. Wydano także
decyzje dotyczące budowy dróg wewnętrznych dojazdowych oraz zjazdów
indywidualnych do budynków mieszkalnych i usługowych. Ponadto dla obszarów na
terenie gminy wydano decyzje dotyczące zalesień gruntów oraz budowy farm
fotowoltaicznych.
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły głównie inwestycji
związanych z budową oraz rozbudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2.1.3. Zabudowa Mieszkaniowa
Zasoby mieszkaniowe gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie z roku 2015 przedstawiały się następująco:
➢ ilość mieszkań zamieszkałych 2131
➢ ilość mieszkań niezamieszkałych (pustostany) 2
➢ ilość izb mieszkalnych 8989
Podstawowe standardy mieszkaniowe wynosiły:
➢ przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
➢ powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
➢ przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
➢ przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
➢ przeciętna liczba osób na 1 izbę

82,9 m2
22,3 m2
4,15
3,71
0,90
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Zabudowa mieszkaniowa gminy Dydnia stanowi w przeważającej mierze
zabudowę jednorodzinną, sporadycznie zabudowę bliźniaczą. Budynki mieszkalne
położone są na działkach wzdłuż ciagów komunikacyjnych gminy.
Odrębną formę stanowi zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzą budynki
mieszkalne jednorodzinne stanowiące miejsce pobytu rolników oraz budynki
gospodarcze stanowiące gospodarcze zaplecze zagród rolniczych. Zagrody rolnicze
stanowią w większości działki położone wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jednak szereg zagród zlokalizowanych jest w pewnym oddaleniu od
zwartej zabudowy wsi, które w większości przypadków zostały zlokalizowane w oparciu
o zapisy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, ważnego do
31.12.2003 r.
Zarówno forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak
też zabudowy zagrodowej, nie odbiega znacząco, bowiem stanowi ona pewnego rodzaju
kontynuajcę funkcji i formy zabudowy i zagospodarowania terenu gminy, o ustalonych
patametrach i gabarytach obiektów budowlanych.
Na terenie gminy zlokalizowanych zostało szereg budynków, po dniu
31.12.2003 r., czyli po dniu utraty ważności „starych planów”, których wielkość i forma
architektoniczna potwierdza uporządkowany sposób zabudowy, jest estetyczna i nie
powoduje znaczącego naruszenia ładu i porządku urbanistycznego. Na terenie gminy
zlokalizowanych jest szereg budynków mieszkalnych i gospodarczych wykonanych przed
laty w konstrukcji drewnianej, z bali drewniach, które są pewnym elementem cennym
wyróżniającym gminę wśród innych gmin, w znaczeniu utrzymania dotychczasowych
form budownictwa zagrodowego. Jest to cenny element zabudowy gminy Dydnia.
Obejścia nowych budynków, jak też budynków wcześniej wykonanych, są
estetyczne i potwierdzają, iż mieszkańcy gminy dbają o swój majątek, tym samym o dobro
wspólne jakim jest ochrona walorów przestrzennych.
2.1.4. Zabudowa Usługowa i Produkcyjna
Na terenie gminy Dydnia funkcjonuje zabudowa usługowa oraz produkcyjna.
Gmina Dydnia jest typową gminą rolniczą, jednak funkcje usługowe, stanowią ważny
element, bowiem są to usługi podstawowe, towarzyszące funkcji mieszkalnej, które nie
generują ponadnormatywnych uciążliwości do środowiska, zarówno w zakresie hałasu,
jak też emisji wszelkich zanieczyszczeń kierowanych do środowiska. Na terenie gminy
Dydnia nie są zlokalizowane duże zakłady usługowe czy produkcyjne, mogące stanowić
źródło poważnych awarii, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Najwięcej
w gminie funkcjonuje zakładów zajmujących się obróbką drewna, warsztatów
samochodowych i innych usług tj. usługi medyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, szewskie,
krawieckie.
Zabudowa usługowa na terenie gminy to również ważne usługi w zakresie usług
publicznych: usługi administracji samorządowej, usługi kultury, oświaty i wychowania,
sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia.
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3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM
STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ,
WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW
OCHRONY
ŚRODOWISKA,
PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO
Zadaniem charakterystyki środowiska przyrodniczego, jego analizy i oceny jest
wydobycie uwarunkowań dla podstawowych funkcji gminy, jakimi są:
- rozwój funkcji usługowej, w zakresie usług nie powodujących przekroczenia norm
dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do środowiska,
- produkcja żywności związana z rolniczą przestrzenią produkcyjną, w tym rolnictwa
ekologicznego,
- rozwój agroturystyki i różnych form turystyki związanej z atrakcyjnym krajobrazem,
dużymi kompleksami leśnymi i położeniem na trasie przejazdu z centrum Polski
w Bieszczady.
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego
zakłada dla gminy Dydni rozwój wyżej wymienionych funkcji.
Gmina, jako jednostka administracyjna jest sztucznie wydzielona z przestrzeni
geograficznej, stąd nie można rozpatrywać warunków przyrodniczych jedynie w jej
granicach.
Region w którym leży gmina Dydnia charakteryzuje się wysokimi walorami
krajobrazowymi, urozmaiconą rzeźbą terenu, szczególnie we wschodniej i zachodniej
części gminy, co umożliwia wykorzystanie tego terenu do rozwoju różnych form
turystyki, agroturystyki, a także rolnictwa ekologicznego.
Na terenie gminy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest źródeł
zanieczyszczenia i skażenia środowiska, które w znaczący sposób wpływałyby na stan
środowiska przyrodniczego.
3.1.

RZEŹBA TERENU I BUDOWA GEOLOGICZNA

Gmina Dydnia położona jest na obszarze Karpat zewnętrznych (fliszowych).
W przypowierzchniowej budowie północno – wschodniej części gminy biorą udział
utwory jednostki skolskiej. Od południowego – zachodu, między Niebockiem a Raczkową
graniczy z nimi pas utworów jednostki podlaskiej, zwanej też węglowiecką. Na południu,
na południowy – wschód od Lalina, w granicach gminy znajduje się brzeżny pas utworów
jednostki śląskiej. Są to wszystko morskie osady basenu karpackiego, sfałdowane i ścięte
późnoneogeńską erozją, przykryte lokalnie przez utwory czwartorzędowe.
W profilu utworów jednostki skolskiej, w rejonie Niewistki występuje obszar
warstw inoceramowych. Są to twarde, drobnoziarniste, wapniste piaskowce laminowane,
przeławicone cienkimi wkładkami łupków ilastych i wapnistych. Piaskowce są
przeważnie cienko- i średnioławicowe, na prawym brzegu Sanu. Koło Borownicy
stwierdzono pakiet piaskowców gruboławicowych. Warstwy inoceramowe
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o dominującym udziale łupków tworzą też niewielki pas wystąpień w Jabłonce koło
Dydni. Warstwy inoceramowe obu obszarów obrzeżone są wąskim pasem ilastych
łupków pstrych, głównie czerwonych. Utwory te występują też w rejonie Mrzygłodu.
W rejonie Obarzyma – Temeszowa występuje dodatkowy pas utworów wyższego eocenu.
Rozwinięte są one podobnie jak pas Jabłonicy Ruskiej – Ulucza jako warstwy hieroglifowe.
Są to cienko- i średnioławicowe, glaukonitowe piaskowce przewarstwione cienkimi
wkładkami zielonawych łupków ilastych. W stropie występuje poziom margli
globigerynowych górnego eocenu.
Wyższa część profilu jednostki skolskiej to seria menilitowo–krośnieńska wieku
oligocen – wczesny miocen. Wyznacznikiem warstw menilitowych są bezwapniste,
bitumiczne łupki brunatne. W dolnej części tych warstw występuje poziom rogowców
i skrzemienianych margli. W części północnej, między Obarzymem a Uluczem, w wyższej
części warstw obecne są liczne wkładki gruboławicowych, glaukonitowych, białawych,
zielonkawych i jasnobrunatnych piaskowców kliwskich o zmiennej grubości ziarna. Dalej
na południu, między Końskiem a Mrzygłodem warstwy menilitowe nie zawierają
piaskowców kliwskich, są to głównie łupki brunatne. Między warstwami menilitowymi
i krośnieńskimi rozwinięte są warstwy przejściowe o cechach obu tych formacji. Są to
popielate, wapniste, mikowe piaskowce i łupki z wkładkami i pakietami ilastych łupków
brunatnych. Składnik menilitowy zanika ku górze, w profilu dominują gruboławicowe
piaskowce litofacji wyróżnione jako warstwy krośnieńskie dolne. Miąższość ich zmniejsza
się ku północnemu zachodowi od 700m do 300m. W stropie tego kompleksu występuje
korelacyjny poziom łupków z Niebylca – około 100m. Wyżej znajdują się dwudzielne
warstwy krośnieńskie górne. W dolnej części jest to seria piaskowca łupkowa
o miąższości 700 – 1100m, w górnej dominują łupki – ponad 200m miąższości.
Wyróżniono w nich, na południowy – wschód od Dydni olistostromę, o dużym udziale
diatomitów. Utwory jednostki podśląskiej występują między Niebockiem a Raczkową.
Wykształcone są jako warstwy Wierzbowskie – głównie czarne łupki ilaste i warstwy
lgockie – piaskowce, gezy, łupki. Dominującym składnikiem profilu jednostki są pstre
miękkie osady – ilaste łupki i margle węglowieckie. Profil ten obejmuje również warstwy
menilitowe w facji łupkowej i dolną, piaskowcową część warstw krośnieńskich.
Utwory czwartorzędowe na terenie gminy Dydnia to: osady żwirowo – piaszczyste
szerokiej tu na około 1,5km doliny Sanu, mające znaczenie przemysłowe oraz gliny
zwietrzelinowe z rumoszem skalnym, pokrywające stoki wzgórz, a także płaty glin leżące
na wypłaszczeniach terenu. Mają tu one podrzędne znaczenie.
3.2.

WODY POWIERZCHNIOWE

Cała gmina Dydnia należy do zlewiska Sanu i posiada dwie osie: część centralną
i wschodnią odwadniającą bezpośrednio rzekę oraz zachodnią przynależącą do rzeki
Stobnicy. Rzeka San płynie w kierunku północnym. Jej kręty bieg wynika z niezgodności
pomiędzy zasadniczym kierunkiem spływu, a układem warstw skalnych. Największym
lewobrzeżnym dopływem Sanu jest rzeka Świnka, która rozpoczyna swój bieg w Jabłonce
i dalej płynie przez Dydnię, a w obrębie Krzemiennej występuje pod nazwą Starej Rzeki,
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zaś prawobrzeżnym jest płynąca przez Ulucz – Borownica. Świnka i Stara Rzeka posiadają
liczne dopływy, a wśród nich potok Ubocz przepływający przez Wydrną oraz Krywski
potok „przecinający” Krzywe. Pośród rzeczek wpadających do Sanu z lewej strony nie
można ominąć Witryłówki i Obarzymki, których nazwy jednoznacznie podkreślają,z
jakimi miejscowościami są związane.
Na obszarze gminy oprócz cieków wodnych znajdują się również stawy utworzone
na miejscach wyrobisk żwirowych. Usytuowane są one na terenie Temeszowa,
Krzemiennej oraz Jabłonicy Ruskiej.
3.3.

WODY PODZIEMNE

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy są nieznaczne. Wydajność wód
wgłębnych uzyskiwanych z pojedynczych odwiertów w tym rejonie waha się w granicach
od 1 do 5m3/h. Występują tu źródła naturalne o małej wydajności. Potrzeby wodne gminy
Dydnia pokrywane są w przeważającym stopniu przez wody podziemne trzeciorzędowe
i czwartorzędowe.
Wody podziemne wykorzystywane są głównie na potrzeby gospodarstw
domowych, podmiotów gospodarczych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Większe zasoby wód podziemnych znajdują się w Głównych Zbiornikach Wód
Podziemnych (GZWP). Na obszarze gminy Dydnia nie ma Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych. Najbliższymi zbiornikami są „Dolina Sanu” (GZWP 430) i Lokalny Zbiornik
warstw krośnieńskich (LZWP 431) znajdujące się około 7,5 km od zewnętrznych granic
gminy Dydnia.
3.4.

KLIMAT

Zimą temperatury w gminie Dydnia wahają się między -3oC a -4oC, a latem między
17oC a 18oC. Wiatry wykazują stosunkowo małą siłę. Najczęściej występują dość
umiarkowane o sile 5-10 m/s, przeważnie z kierunków południowo - zachodniego
i południowego. Jesienią jest zdecydowana przewaga wiatrów wschodnich i północno wschodnich, natomiast miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień wykazują przewagę wiatrów
zachodnich. Coraz częściej przeważają wiatry zachodnie o sile powyżej 20 m/s.
Wyrządzają one duże szkody w drzewostanach, sieci elektrycznej i w zabudowaniach,
powodując m.in. zrywanie dachów.
Przeciętna roczna ilość opadów wynosi od 750 do 800 mm. Ich harmonogram
w ciągu jednego roku stanowi dużą nierównomierność, gdyż stosunkowo największa ilość
opadów przypada w okresie letnim (250-400 mm), a najmniejsza w zimie (80-180 mm).
Okres trwania pokrywy śnieżnej kształtuje się w granicach od 60 do 150 dni. Pokrywa
śnieżna pojawia się najczęściej w drugiej połowie listopada lub na początku grudnia.
Natomiast jej zanik ma miejsce na przełomie marca i kwietnia.
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3.5.

WALORY KRAJOBRAZOWE

Gmina Dydnia położona jest na obszarze Pogórza Dynowskiego (na którego
terenie leżą wsie: Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko,
Niewistka, Temeszów, Obarzym, Witryłów, Wydrna) oraz Pogórza Przemyskiego
(z miejscowościami: Hroszówka, Jabłonica Ruska, Ulucz) w dolinie rzeki San.
Najwyższymi wzniesieniami są: Krztów – 530 m n.p.m., Grabówka – 527 m n.p.m.,
Hroszówka – 510 m n.p.m., Dział – 502 m n.p.m. oraz Czerteż – 500 m n.p.m.
Krajobraz gminy tworzą typowe dla pogórza pasma wzniesień z punktami
widokowymi oraz fascynująca dolina najdłuższej w południowo – wschodniej Polsce
rzeki San – jednej z najbardziej malowniczych w kraju. San rozdziela obszar gminy, płynąc
w jej granicach przez 16 km. Obniżenie Sanu od wieków wykorzystywane było jako trakt
komunikacyjny. Biegnie tędy droga łącząca Lublin, Przemyśl, Dynów, Przeworsk
z Grabownicą Starzeńską, Brzozowem, Sanokiem i Bieszczadami.
Cennymi użytkami, ze względu na bogatą różnorodność przyrodniczą, są żyzne
łąki śródleśne i śródpolne. Bogactwem tych ziem są także lasy znajdujące się
w miejscowościach: Dydnia, Grabówka, Jabłonica Ruska, Hroszówka, Jabłonka, Końskie,
Krzemienna, Niebocko, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów. W ich runie występują
gatunki charakterystyczne dla gór i pogórzy, m.in. skrzyp olbrzymi. W dolinie rzeki San,
m.in. w okolicy Jabłonicy Ruskiej występuje nadrzeczna olszyna. Jednak główną część
kompleksów leśnych gminy zajmują dorodne buczyny karpackie. O wyjątkowości flory
omawianego terenu świadczy fakt występowania elementów o skrajnie odmiennych
wymaganiach środowiskowych.
W krajobrazie gminy wyróżniają się niezwykle cenne przykłady ludowego
budownictwa sakralnego. Najstarsza jest drewniana cerkiew w Uluczu, prawdopodobnie
wzniesiona w latach 1510-1517. Interesującymi przykładami są też drewniane kościoły
w poszczególnych miejscowościach oraz drewniana plebania w Dydni (wybudowana
w roku 1917 w stylu podhalańskim – jedyna taka w południowo-wschodniej Polsce),
a także murowany neogotycki kościół parafialny w Dydni. Na terenie całej gminy
zachowały się również kapliczki i figury przydrożne z XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Na uwagę zasługują także nielicznie zachowane dwory szlacheckie. Najbardziej okazały –
murowany dwór z końca XVIII wieku – znajduje się w Jabłonce. Przykłady architektury
dworskiej zachowały się również w Wydrnej, Dydni, Końskiem, Krzemiennej
i Witryłowie. W ich sąsiedztwie znajdują się parki dworskie. Gmina posiada dziewięć
takich parków, z czego pięć objętych jest ochroną prawną (Dydnia, Jabłonka, Końskie,
Krzemienna, Temeszów).
3.6.

ROŚLINNOŚĆ, LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

Na terenie gminy występują zbiorowiska leśne oraz nieleśne, synantropijne – pola
uprawne, łąki, pastwiska. Cennymi użytkami, ze względu na bogatą różnorodność
przyrodniczą, są żyzne łąki śródleśne i śródpolne, położone w wąskich i głębokich
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dolinkach. Roślinność łąkowa i zielna to typowe, naturalne zespoły dostosowane do
warunków siedliskowych.
Lasy znajdują się w miejscowościach: Dydnia, Grabówka, Jabłonica Ruska,
Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Niebocko, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów.
Największą powierzchnię zajmują lasy w sołectwach: Końskie – 80 ha i Obarzym – 20 ha.
Opiekę nad lasami w gminie sprawują dwa nadleśnictwa: Brzozów i Dynów. Lasy
zachodniej części gminy przynależą do Nadleśnictwa Brzozów, a części wschodniej do
Nadleśnictwa Dynów. Na terenie Nadleśnictwa Brzozów przeważającym zbiorowiskiem
roślinnym jest buczyna karpacka w trzech wariantach żyzności. W runie występują
gatunki roślin charakterystyczne dla gór, pogórzy, a także wskazujące na
wschodniokarpacki charakter roślinności. Teren Nadleśnictwa Dynów pokrywają
kompleksy leśne tworzone głównie przez drzewostany sosnowe, jodłowe i bukowe.
Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum
występująca w wielu podzespołach.
Teren gminy charakteryzuje się przewagą nieleśnych zbiorowisk roślinnych
antropogenicznych (synantropijnych) oraz półnaturalnych, użytkowanych przez
człowieka (łąki i pastwiska). Na terenie gminy występują głównie zbiorowiska łąk
świeżych, zbiorowiska seminaturalne oraz ruderalne.
Doliny rzek są potencjalnym miejscem występowania podgórskiej nadrzecznej
olszyny zalewowej Alnetum incanae, a doliny mniejszych cieków są miejscem
występowania podgórskiego przystrumykowego łęgu jesionowego Carici Remotae –
Fraxinetum, Astrantio – Fraxinetum. Południowo – zachodnia część gminy leży w zasięgu
niżowych łęgów wiązowo – dębowych. Tereny leśne porośnięte są kompleksami żyznej
buczyny karpackiej Dentario glandulose – Fagetum. Największy powierzchniowy udział
w potencjalnej roślinności mają obszary, które kiedyś porastał subkontynentalny grąd
lipowo – dębowo – grabowy Tilio – Carpinetum.
Potencjalna roślinność naturalna zachowała się w różnym stopniu. Niżowe łęgi wiązowo
– dębowe występują tylko w dolinie potoku na terenie miejscowości Niebocko oraz
w północno – zachodnich terenach gminy w głębokich wąwozach o stromych zboczach.
Podgórska nadrzeczna olszyna występuje w dolinie rzeki San w okolicy miejscowości
Jabłonica Ruska. Subkontynentalny grąd lipowo – dębowo – grabowy już praktycznie nie
występuje.
Najlepiej zachowały się żyzne buczyny karpackie, zwłaszcza na wschodnim brzegu
rzeki San. Stanowią one główne kompleksy leśne gminy.
Wśród zbiorowisk nieleśnych największe powierzchnię zajmują zbiorowiska
łąkowe. W dolinach rzek i większych potoków oraz w niższych partiach zboczy występują
zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Z uwagi na olbrzymie bogactwo
florystyczne łąki z terenu gminy mają duże znaczenie z biocenotycznego
i krajobrazowego punktu widzenia. Z dolinami rzecznymi związane są również wilgotne
łąki z rzędu Molinietalia, reprezentowane głównie przez zespół ostrożenia łąkowego
Cirsietum rivularis. Charakterystyczną kolorystykę nadają temu zespołowi ostrożeń
łąkowy Cirsietum rivularis, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, knieć błotna Caltha
palustris, jaskier ostry Ranunculus acer.
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Rzadziej, głównie wzdłuż potoków w nieregularnie koszonych miejscach, wykształca się
zespół Filipendulo-Geranietum z takimi gatunkami jak: wiązówka błotna Filipendula
ulmaria, bodziszek błotny Geranium palustre, rzadziej kozłek lekarski Valeriana
officinalis. W silnie uwilgotnionych obniżeniach terenu, na niewielkich mokradłach
śródleśnych, brzegach rowów w sąsiedztwie olszyn oraz podmokłych zabagnionych
łąkach wykształcił się zespół sitowia leśnego Scirpetum sylvatici.
Zbocza wzniesień, okrajki dolin rzecznych, porastają świeże łąki rajgrasowe
Arrhenatheretum medioeuropaeum z dużym udziałem traw: rajgrasu wyniosłego
Arrhenatherum elatius, kostrzewy łąkowej Festuca pratensis, wiechliny łąkowej Poa
pratensis, kupkówki pospolitej Dactylis glomerata i tomki wonnej Anthoxanthum
odoratum.
Wokół zabudowań, w sadach, w miejscach intensywnie wypasanych, występuje
pastwiskowy zespół życicowo-grzebienicowy Lolio-Cynosuretum. Dominują w nim
rośliny znoszące wypasanie i wydeptywanie, jak: życica trwała Lolium perenne,
grzebienica pospolita Cynosurus cristatus, koniczyna biała Trifolium repens, babka
zwyczajna Plantago minor. Na florę nieleśną składają się rośliny łąkowe, pastwiskowe
i murawowe oraz synantropijne.
Wśród zbiorowisk roślinności synantropijnej dominują fitocenozy polne towarzyszące
uprawom zbożowym i okopowym.
Zbiorowiska ruderalne związane są z miejscami wokół zabudowań, liniami
komunikacyjnymi, śmietniskami, eutroficznymi ciekami wodnymi. Zajmują zwykle
niewielkie powierzchnie. Najczęściej spotykanym jest występujący w miejscach silnie
wydeptywanych zespół Lolio-Plantaginetum. Wzdłuż dróg najczęściej rozwijają się
zespoły Tanaceto-Artemisietum i Echio-Melilotetum, nad potokami w miejscach po
wycięciu łęgów pojawiają się płaty Eupatorietum cannabini oraz Cuscuto-Convolvuletum
sepipum, w rowach Polygono-Bidentetum. Na nasypach dróg leśnych, zrębach
wykształcają się zbiorowiska należące do klasy Epilobietea angustifolii.
Do zbiorowisk formacji krzewiastej należą zarośla tarninowe Prunus spinosa-Rubus
plicatus, które występują głównie jako pas bezpośrednio przylegający do lasu i graniczący
od zewnątrz ze zbiorowiskami okrajkowymi z klasy Trifolio-Geranietea. Zarośla te
występują również jako zadrzewienia śródpolne w postaci kęp, pasów i umocnień na
skarpach. Zbiorowiska tarniny należą tu do często spotykanych.
W dolinie rzeki San rozpowszechnione są nadrzeczne zarośla wiklinowe Salicetum
triandro-viminalis, które tworzą zwarte pasy od kilku do kilkunastu metrów szerokości
na krawędzi terasy zalewowej wzdłuż nurtu rzeki. Występują tu także zbiorowiska
kserotermiczne porastające fragmenty zboczy większych dolin rzecznych. Doliny rzeczne
są siedliskiem wielu cennych, objętych ochroną gatunkową roślin. Cennymi użytkami, ze
względu na bogatą różnorodność przyrodniczą, są żyzne łąki śródleśne i śródpolne.
Roślinność łąkowa i zielna, to typowe, naturalne zespoły dostosowane do warunków
siedliskowych. O osobliwości flory omawianego terenu świadczy fakt występowania
elementów o skrajnie odmiennych wymaganiach siedliskowych. Są to cieniolubne
gatunki górskie przywiązane do chłodnych miejsc, zwykle o wystawie północnej oraz
elementy kserotermiczne – zasiedlające słoneczne zbocza o suchym i ciepłym klimacie.
Strona 26 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

3.7.

ŚWIAT ZWIERZĄT

Z wielu gatunków zwierząt zamieszkujących lub okresowo przebywających na
terenie gminy Dydnia warto wymienić: jelenia karpackiego, dziką sarnę, wilka (jego ślady
znaleźć można w niewielkich kompleksach leśnych), rysia, lisa, zająca, borsuka, piżmaka,
wydrę, tchórza, jenota oraz kunę. Wśród traw i na polach można zauważyć jaszczurki
(zwinkę, żyworodną oraz zieloną), padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą.
Niezaprzeczalnie największą grupę kręgowców na terenie gminy stanowią ptaki.
Spotykane we wszystkich biotopach, wykazują zarówno dzienną, jak i nocną aktywność.
Wiele z nich swój biotop łączy z dolinami rzek i potoków. Wśród ptaków napotkać można:
krogulca, puszczyka, czajkę, dzięcioła czarnego, dzięcioła dużego, skowronka polnego,
sójkę, kawkę, kowalika, słowika szarego, wróbla, mazurka, trznadla, szpaka, przepiórkę,
dzwońca, szczygła, pustułkę, zimorodka, dudka i wilgę.
Największe bogactwo gatunków odnotowane zostało w siedliskach o charakterze
ekotonalnym, na styku kilku biotopów – woda, brzegi, zadrzewienia, bogata roślinność
zielna, pola.
Łęgi występują w dolinie Sanu, Starej Rzeki i Świnki, a przystrumykowy łęg
jesionowy występuje nad większymi ciekami śródleśnymi i jest zachowany w formie
szczątkowej.
Roślinność wodna i nadwodna, to zbiorowiska z wyróżniającą je rdestnicą
pływającą (Potamogetonnatans) i towarzyszącymi jej, między innymi żabieńcem babką
wodną (Hydrocharismorsus – ranae) i rdestem ziemnowodnym (Poplygonumamphibium)
to zespoły roślin przeważnie zanurzonych w wodzie i z reguły zakorzenionych na dnie,
naturalnych lub sztucznych zbiorników wód stojących lub wolnopłynących.
Zbiorowiska szuwarów trawiastych, wielkoturzycowych z udziałem bylin
dwuliściennych występują w strefie przybrzeżnej i nadbrzeżnej śródlądowych
zbiorników wód stojących i płynących, wyróżnia je trzcina pospolita.
Półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na
zabagnionych glebach mineralnych i organiczno – mineralnych charakteryzuje
występowanie roślin wilgociolubnych między innymi sitowie leśne (Scirpussilvaticus),
niezapominajka błotna (Myosotispalustris).
Ichtiofaunę wód płynących przez teren gminy Dydnia stanowią ryby krainy
brzany. Ichtiofaunę reprezentują m.in.: głowacica, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera,
kiełb białopłetwy, piekielnica, koza, koza złotawa, boleń.
3.8.

GLEBY

Teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem tak pod względem
rodzaju, gatunku jak i przydatności rolniczej gleb. Na kształtowanie się tych cech
decydujący wpływ wywarły takie czynniki jak: rzeźba terenu, warunki klimatyczne,
stosunki wodne, pochodzenie i charakter skał macierzystych oraz roślinność i działalność
samego człowieka.
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Grunty rolne stanowią 50% powierzchni gminy. Wśród nich dominują gleby o niskich
klasach bonitacyjnych. Gleby klasy I nie występują wcale. Dominuje klasa IV, stanowiąca
63,9% ogólnej powierzchni użytków rolnych i klasa III stanowiąca – 15,7%.
W gruntach ornych wydzielono następujące typy i podtypy gleb:
• gleby brunatne właściwe, wyługowane i kwaśne – gleby bielicowe właściwe
i pseudobielicowe;
• mady i mady glejowe – gleby torfowe;
• czarne ziemie zdegradowane – rędziny brunatne.
Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne wyługowane i kwaśne, zaś gleby
bielicowe i pseudobielicowe występują na mniejszym obszarze. Mady położone są przede
wszystkim w dolinie rzeki San, są one glebami żyznymi i urodzajnymi.
Decydujący wpływ na zróżnicowanie gleb pod względem typu, rodzaju i gatunku
wywarły takie czynniki jak: budowa geologiczna (rodzaj i pochodzenie skały
macierzystej), rzeźba terenu, warunki topoklimatyczne, stosunki wodne, roślinność oraz
gospodarcza działalność człowieka.
Jakość i przydatność gleb terenów górskich użytkowanych rolniczo zależy
w dużym stopniu od urozmaicenia rzeźby terenu, nachylenia i ekspozycji stoków,
intensywności procesów erozyjnych i denudacyjnych prowadzących w rezultacie do
ciągłego odnawiania się gleb i niemal ciągłej przebudowy morfologii i profilu glebowego.
W obrębie Pogórza Dynowskiego z wietrzelin fliszowych i osadów soliflukcyjno –
deluwialnych powstały głównie gleby brunatne (wyługowane i kwaśne, sporadycznie
właściwe), gleby pseudobielicowe, rędziny brunatne i deluwialne pyłowe i gliniaste.
W dnach większych dolin wytworzyły się mady średniociężkie. Gleby te
w większości są optymalnie uwilgotnione, okresowo zawilgotnione. Odznaczają się one
najczęściej średnim, niekiedy dobrym stopniem kultury. Najlepsze z nich położone są na
wierzchowinach lub łagodnie nachylonych stokach oraz w dnach dolin Stobnicy,
Zmiennicy i ich większych dopływów. Zaliczono je do II – IVb klasy bonitacyjnej gruntów
ornych. Natomiast gleby położone na stokach o nachyleniu ponad 20% oraz w obrębie
czynnych osuwisk zaliczane są do V – VI klasy bonitacyjnej.
W charakterystyce gleb terenu gminy duże znaczenie ma powszechnie
występujące zagrożenie gleb przez erozję wietrzną i wodną. Znaczna część stoków
o nachyleniu ponad 20% jest intensywnie erodowana. Efektem tego jest następująca
degradacja gleb, duże rozczłonkowanie i rozcinanie stoków wąwozami powstającymi
w pylastych osadach deluwialnych wzdłuż polnych dróg, a także powstawanie osuwisk
na skutek podcinania stoku i zachowanie jego stateczności w wyniku prac polowych.
Dolinę Sanu wypełniają utwory aluwialne – mady, wykształcone jako pyły ilaste,
iły i gliny. Na pozostałym obszarze gminy występują utwory zwietrzelinowe. Natomiast
w dolinach potoków i obniżeniach śródpolnych u podnóży stoków spotyka się utwory
namyte deluwialne.
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3.9.

ROLNICTWO

Podstawowy potencjał gminy Dydnia stanowią zasoby i walory naturalne. Obecnie
gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad połowę, zaś lasy około 40
procent jej powierzchni.
Rolnictwo charakteryzuje się dużą ilością małych gospodarstw. Na ich ogólną liczbę 1715
w 2000 r. aż 1534 (ok. 90%) stanowią gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha. Przeważają
grunty IV klasy – 63,9% oraz III klasy bonitacyjnej – 15,7% ogólnej powierzchni użytków
rolnych.
Na terenie gminy Dydnia rozkład klasowy gruntów jest zróżnicowany w zależności
od skały macierzystej. Nie występują grunty wysokiej klasy bonitacyjnej – I.
Na terenie gminy Dydnia dominują użytki zielone dobrej klasy – IV. Największe obszary
użytków zielonych występują w dolinach cieków, obniżeniach śródpolnych, użytki te
posiadają korzystne uwilgotnienie dla rozwoju roślinności trawiastej. Słabe użytki
zielone występują na stokach oraz w obniżeniach dolinnych o wysokim poziomie wód
gruntowych. Pastwiska położone w partiach zboczowych i na płytkich glebach są
okresowo suche.
Pomimo, że gmina Dydnia jest gminą typowo rolniczą, to jednak okazuje się, że znaczna
część gruntów rolnych nie jest utrzymana we właściwej kulturze rolnej, czyli nie jest
uprawiana tak jak przed laty. Sporo gruntów rolnych jest odłogowana, z przyczyn przede
wszystkim ekonomicznych i starzejącym się potencjałem ludzkim. Wielu młodych
rolników wyjechało za granice Polski. Znacza część gruntów rolnych odłogowanych przez
ostatnie lata, porasta samosiewkami drzew i krzewów, co sprzyja degradacji gruntów
rolnych.
3.10. ZASOBY I WALORY PRZYRODNICZE ORAZ ICH OCHRONA
Większość
obszaru
gminy
stanowią
tereny
prawnie
chronione.
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości: Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Końskie,
Wydrna, Obarzym, Witryłów, Krzywe, Hroszówka i część Dydni, Jabłonki oraz Niebocka.
Tylko Grabówka znajduje się poza obszarem chronionym.
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu funkcjonuje na mocy
Uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca
2014 r., w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
z 2014 r., poz. 1951 z późn. zm.) – w związku z tym obowiązują zakazy, nakazy
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczące warunków ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu, wynikające z ustanowienia w/w obszaru jak również z ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – bowiem
teren w obszarze chronionym podlega w/w przepisom szczególnym.
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1. Na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się
między innymi:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem
przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust 3 ustawy o ochronie przyrody;
2) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: San, Osława, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1a i 1b
w/w uchwały, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac
związanych
z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub
remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodnobłotnych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych
wskazanych w: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
i ostatecznych decyzjach administracyjnych, obowiązujących w dniu 20.11.2010 r.
3. Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
może
podlegać
ograniczeniu
w studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r., o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę
przyrody Obszaru.
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4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) nie dotyczy:
1) terenów ogólnodostępnych kąpielisk i plaż wyznaczonych na podstawie
odrębnych przepisów oraz przystani wodnych,
2) odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów budowlanych w granicach
zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod
warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów
wód, ustalonej w odniesieniu do zabudowy na tej działce.
3) siedlisk rolniczych w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej
o obiekty służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystyki do 10
miejsc noclegowych, pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości
zabudowy od brzegów wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy na tej działce.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie dotyczy:
1) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych,
wykonywanych na podstawie zezwoleń lub aktów prawa miejscowego wydanych
przez uprawnione organy oraz wydawania tych zezwoleń i aktów prawa
miejscowego,
2) czynności w stosunku do gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków
obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
3) realizacji działań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne
oraz mających na celu ochronę zdrowia lub życia
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) obowiązuje na obszarze:
1) 500 m od linii brzegów rzeki San, 100 m od linii brzegów rzeki Osława, zgodnie
z załącznikiem mapowym nr 1a i 1b w/w uchwały,
2) udokumentowanych złóż geologicznych.
7. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
dopuszczonych
w obowiązujących
studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, uzgodnionych z właściwym
organem ochrony środowiska w ramach postępowania przeprowadzonego
zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
2) rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz realizacji
przedsięwzięć w istniejących obiektach budowlanych.
8. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 5), 6) nie dotyczą:
1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla
których w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wykazano brak znacząco
negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru,
2) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania
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na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, w zakresie niezbędnym
do realizacji tych przedsięwzięć,
3) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony
przyrody.
9. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) nie dotyczy:
1) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, w zakresie niezbędnym
do realizacji tych przedsięwzięć;
2) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony
przyrody;
3) zadrzewień rosnących na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako
grunty orne, za wyjątkiem zadrzewień rosnących w obrębie tych działekw
odległości do 1 m od ich granic.
10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy drzew o parametrach określonych
w zał. Nr 4 niniejszej uchwały oraz siedlisk priorytetowych wymienionych
w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje północny kraniec
Bieszczadów, południową część Gór Sanocko-Turczańskich, wschodni skrawek Beskidu
Niskiego i południowo-wschodni fragment Pogórza Dynowskiego. W jego granicach
znajdują się m.in. jeziora: Solińskie i Myczkowskie, a także atrakcyjna krajobrazowo
dolina Sanu. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze na tym terenie utworzono
szereg rezerwatów m.in.: „Nad Jeziorem Myczkowieckim”, „Przełom Sanu pod
Grodziskiem”, „Grąd w Średniej Wsi”, „Koziniec”, „Przełom Osławy pod Duszatynem”
i „Olsza Kosa w Stężnicy”. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu spełnia
rolę ochronną na terenach położonych pomiędzy parkami krajobrazowymi istniejącymi
w Bieszczadach a tymi, które utworzono w Górach Sanocko-Turczańskich i na Pogórzu
Przemyskim.
Obszary Natura 2000 – ich celem jest zachowanie wszystkich zagrożonych i najbardziej
reprezentatywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodniczych wraz z towarzyszącą
im fauną i florą. W zależności od głównego celu ochrony wyróżniamy dwa typy obszarów
Natura 2000:
• Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) – ostoje tworzone ze względu na występowanie
w nich gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
• Specjalne Obszary Ochrony (SOO), powoływane dla ochrony siedlisk
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej lub/i gatunków roślin
i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Obszary OSO
i SOO są od siebie niezależne.
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Na terenie gminy Dydnia nie ma żadnego ustanowionego Obszaru Specjalnej Ochrony
Natura 2000 (stan na styczeń 2017), ale znajdują się tu dwa Specjalne Obszary Ochrony
siedlisk Natura 2000 „Rzeka San” PLH180007 oraz „Kościół w Dydni” PLH180034.
OBSZAR NATURA 2000 „RZEKA SAN” PLH 180007
Powierzchnia: 1374,8 ha
Kod obszaru: PLH180007
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)
Status formalny: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis przyrodniczy: Obszar położony na wysokości 175 – 280 m n.p.m. obejmuje odcinek
środkowego Sanu, dużej podgórskiej rzeki o naturalnych brzegach i słabo
przekształconym korycie pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. W Załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedlisko - nizinne i podgórskie rzeki.
Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu
występowanie wielu gatunków ryb, takich jak: minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy,
boleń, różanka, koza złotawa, brzanka, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera, skójka
gruboskorupowa oraz ważne gatunki ryb nie wymienione w Załączniku II: piekielnica,
brzana, świnka, głowacz pręgopłetwy, sum europejski, certa.
Zagrożenia: Do głównych zagrożeń zalicza się eksploatację kruszywa, kłusownictwo,
zanieczyszczenia wód, potencjalną regulację rzeki.
OBSZAR NATURA 2000 „KOŚCIÓŁ W DYDNI” PLH 180034
Powierzchnia : 198 haKod obszaru : PLH180034
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)
Status formalny: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis przyrodniczy: Chronione siedliska to kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Anny
wraz z obszarem o bardzo dużej aktywności żerowiskowej nietoperzy. Kościół położony
jest w sercu miejscowości Dydnia na niewielkim wzniesieniu. Sąsiaduje on z ruchliwą
drogą nr 835 oraz z cmentarzem parafialnym znajdującym się od strony południowej.
Wymieniony kościół zbudowany został w końcu XIX wieku w stylu neogotyckim. Posiada
on dwie wieże, jest murowany i pokryty jest blachą. Wokół rosną stare, wysokie drzewa,
głównie wiekowe dęby i lipy. W promieniu kilku kilometrów otoczony jest głównie lasami
i terenami rolniczymi.
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części
sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 19 punktów. Należy zwrócić uwagę, że na obszarze tym
znajduje się największa znana na Podkarpaciu kolonia rozrodcza nocka dużego. Jej
liczebność waha się granicach 200-380 osobników.
Zadania ochronne: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034.
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Gmina Dydnia objęta jest Południowym Korytarzem Ekologicznym łączącym Lasy
Bieszczadów na południowym-wschodzie (granica z Ukrainą i Słowacją) z Lasami
Rudzkimi na południu (granica z Czechami).
Ryc. 2. Położenie gminy Dydnia na tle korytarzy ekologicznych.

Źródło: mapa.korytarze.pl

Na terenie gminy jest osiem parków przydworskich, z czego części pięciu
objętych jest ochroną prawną. Części chronionych parków przydworskich znajdują się
w następujących miejscowościach:
− Dydnia,
− Jabłonka,
− Końskie,
− Krzemienna,
− Temeszów.
Park
w Dydni
znajduje
się
w centrum
wsi
nad
brzegiem
potoku
Dydyńskiego.Wkomponowany jest w naturalny krajobraz leśny okolicy. Tuż za dworem
znajduje się piękny pomnikowy dąb. W parku rośnie również wiele pojedynczych starych
jesionów, dębów szypułkowych oraz topól czarnych.
Park w Jabłonce znajduje się w sąsiedztwie dworu i należy do najciekawszych na
Podkarpaciu. W parku znajduje się najwięcej okazów drzew pomnikowych: dębów, lip.
Z gatunków obcych występują tutaj: magnolia pośrednia, sosna wejmutka, sosna
rumelijska, żywotniki, świerk kłujący, platan klonolistny oraz liczne dęby błotne i daglezja
zielona.
Park w Końskiem należy do najpiękniejszych obiektów. Jego charakterystyczną cechą
jest występowanie stromych zboczy porośniętych lasem grądowym, w którym dominują:
lipy szerokolistne, dęby szypułkowe, jawory i klony polne, jak również gatunki obce m.in.
platan klonolistny.
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Park w Krzemiennej znajduje się po prawej stronie drogi Przemyśl – Brzozów.
W zachowanym starodrzewie występują lipy drobnolistne i szerokolistne, dęby
szypułkowe, brzozy brodawkowe, klon polny oraz jesion wyniosły, jak również modrzew
europejski i świerk pospolity.
Park w Temeszowie znajduje się w dolinie Sanu, niedaleko Witryłowa. Zwany jest
Resztówką, ze względu na zachowane pozostałości ogrodu krajobrazowego. Występują
tu: dąb szypułkowy, klony, jawory, lipy drobnolistne i szerokolistne. W pobliżu dworu
znajduje się staw z wyspą, która była połączona drewnianym mostkiem.
Na terenie gminy znajdują się również parki przydworskie nieobjęte ochroną
prawną:
Park w Niewistce usytuowany we wsch. części wsi. Obecnie słabo widoczny w terenie.
Zabytkowy drzewostan przetrzebiony.
Park przydworski w Niebocku położony jest na brzegu skarpy, gdzie zachowane zostały
resztki dąbrowy. Obok dębu szypułkowego dominującym gatunkiem jest modrzew
europejski oraz lipa szerokolistna i drobnolistna. Znaczny jest udział robinii akacjowej,
czereśni ptasiej, jodły pospolitej oraz wiązu górskiego.
Park przydworski w Witryłowie położony jest na wysokiej skarpie Sanu. W pobliżu
zniszczonego dworu rosną gatunki obcego pochodzenia. Na uwagę zasługuje skupisko 20
dębów rosnących w drodze do Sanu oraz aleja modrzewiowo – kasztanowa i kolejnych 21
dębów szypułkowych porastających skarpę. Różnice poziomów skarpy przekraczają
miejscami 40m. Na całej jednak wysokości pokryta jest ona dębowym starodrzewem
i naturalnym grądem, głównie zaś klonem polnym i zwyczajnym oraz wiązem górskim.
Na uwagę zasługuje aleja dębowa znajdująca się przy drodze z Jabłonicy Ruskiej do Ulucza
ciągnąca się na przestrzeni ponad 1 km. W jej skład wchodzi 113 dębów szypułkowych
(Quercus robur). Ich obwód waha się w granicach od 160 do 420cm.
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4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Historię regionu szczegółowo opisuje J. F. Adamski (1992, 1999, 2009) oraz A.
Fastnacht. W oparciu o tą literaturę przedstawiamy dzieje gminy Dydnia.
W końcu X wieku terytorium całego Pogórza Dynowskiego stało się terenem
konfliktu między tworzącymi się państwami – polskim, ruskim, węgierskim. Stąd też
zmiana jego przynależności państwowej.
Dzieje tego regionu w dobie wczesnopiastowskiej prawie nie są znane (z braku
źródeł). W XI wieku ziemie te zostały zajęte przez Węgrów na około 50 lat. Za Mieszka II
i Kazimierza Odnowiciela Grody Czerwieńskie zajęli Rusini. Okres rozbicia dzielnicowego
to dalsza rywalizacja o te ziemie. Kazimierz Sprawiedliwy zajął Ruś Halicką, która w 1240
roku dostała się w ręce Tatarów, zaś w 1341 roku Kazimierz Wielki przyłączył je do
Polski. Stanowiła ona integralną część jednostki administracyjnej zwanej ziemią sanocką,
która wraz z ziemią przemyską, lwowską, halicką i chełmską znajdowała się w granicach
województwa ruskiego. Obszar ten był najprawdopodobniej w pierwszych
dziesięcioleciach XIV wieku małym fragmentem puszczy przygranicznej, a pierwsze
osady powstały na karczunku leśnym.
Jedną z najstarszych wsi w Dolinie Sanu jest Ulucz (zwany dawnej Ulicz) założony
na prawie ruskim jeszcze przed rokiem 1340. W 1361 roku wzmiankuje się Dydnię
i Temeszów. W połowie XV wieku osadnictwo objęło pozostałe miejscowości:
Krzemienną (1455), Wydrnę (1468), Jabłonkę (1468), Witryłów, Końskie (1552),
Obarzym (1577), Niewistkę (1436) oraz Niebocko (1444).
Położona nad zachodnią granicą regionu Jabłonica Ruska istniała już w roku 1432,
zamieszkiwana przez ludność ruską, miała jednak prawa niemieckie.
Na rozwój i życie gospodarcze w pozostałych osadach znaczny wpływ miał najazd
Tatarów w 1624 roku, kiedy to zostało zniszczonych wiele miejscowości m.in. Dydnia
oraz Niebocko. Coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna chłopów była powodem
zbrojnych wystąpień chłopów.
W XVIII wieku dość licznie powstawały szkoły parafialne, fundacje klasztorne.
Najwcześniej osiedlili się bazylianie, których klasztor w 1744 roku został przeniesiony
z Ulucza do Dobromila.
Omawiany region był dość licznie zamieszkiwany przez Wyznawców Kościoła
grekokatolickiego. Zwłaszcza w pasie nadsańskim, dość gęsta była sieć parafii unickich.
Parafialne i filialne cerkwie znajdowały się Grabówce, Końskiem, Krzemiennej, Krzywem,
Obarzymie, Witryłowie, Jabłonnicy Ruskiej. Wiele z nich jest obecnie zaadaptowanych na
kościoły rzymskokatolickie.
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W wyniku I rozbioru Polski ziemie te znalazły się pod obcym panowaniem.
Włączone zostały do monarchii austrowęgierskiej i popularnie nazwane Galicją. Pewne
ożywienie nastąpiło w II połowie XIX wieku, gdy Galicja otrzymała autonomię.
Zapoczątkowano eksploatację ropy naftowej w Witryłowie i innych okolicznych wsiach.
II Wojna Światowa, to kolejny rozdział w dziejach tego regionu, to czas krwawych
walk, działania organizacji konspiracyjnych, czas więzień, zesłań i masowych wywózek
ludności. W tym czasie granica między Generalną Gubernią a ZSRR przebiegała na Sanie.
DYDNIA
Dydnia to duża wieś nad potokiem Świnka. Po raz pierwszy zostaje wymieniona
w 1361 roku, kiedy to wraz z Temeszowem, Jurowcami i Srogowem została przez króla
Kazimierza Wielkiego nadana braciom Piotrowi i Pawłowi z Węgier. Nowi właściciele
zobowiązani byli do udziału w wyprawach wojennych z kopią i łucznikami. Nazywała się
pierwotnie Dednia (nazwa dzierżawcza, określająca przynależność do dziada tj. przodka).
Miejscowość w latach 1430-1447 była własnością Małgorzaty Dydeńskiej, wdowy
po Mikołaju. Po niej Dydnię odziedziczyli synowie Małgorzaty i Mikołaja – Paweł i Mikołaj.
Pieczętowali się herbem Gozdawa. Wymienieni bracia mieli także w swym posiadaniu
Temeszów, Krzemienną i Falejówkę.
W znanych zapisach grodu sanockiego z roku 1477 występuje wdowa po Pawle
Dydeńskim – Elżbieta. Mieli oni pięciu synów: Jana, Zygmunta, Jakuba, Mikołaja
i Stanisława oraz kilka córek. W 1489 roku bracia Dydeńscy dokonali podziału majątku.
Janowi przypadły wsie: Falejówka, Jabłonka i połowa Wydrnej. Natomisat Zygmunt
i Stanisław zostali właścicielami Dydni, połowy Wydrnej, Temeszowa oraz Jabłonicy.
Stanisław Dydeński brał udział w wyprawie mołdawskiej króla Jana Olbrachta,
z której nie powrócił. W zapiskach z 1407 roku występuje sołtys Bartold.
Parafia rzymskokatolicka wzmiankowana była w 1482 roku. W ówczesnym
kościele znajdowały się groby dawnych właścicieli wsi. Z końcem XV wieku Elżbieta
Dydeńska wybudowała nowy drewniany kościół. Około 1600 roku spalił się on wraz
z wyposażeniem. Trzy lata później nową świątynię wystawił Paweł Dydeński, jej
wyposażenie fundował proboszcz ks. Stanisław Fabrycy. Konsekracji kościoła pw. św.
Michała Archanioła w roku 1610 dokonał biskup przemyski Stanisław Sieciński. Został on
rozebrany w 1873 roku. Na tym samym miejscu wybudowano nowy – murowany,
neogotycki, użytkowany do chwili obecnej. Fundatorami byli parafianie i Feliks
Pohorecki.
Przed wybuchem II wojny Światowej do parafii dydeńskiej należały: Jabłonica
Ruska, Jabłonka, Krzywe, Końskie, Krzemienna, Obarzym, Temeszów, Witryłów, Wydrna
oraz Dydnia.
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W roku 1511 istniała we wsi parafia prawosławna. Wzmianki o istnieniu we wsi
cerkwi pochodzą natomiast z lat 1491-1497.
W aktach grodzkich i ziemskich sanockich w zapiskach z XV wieku wymienieni są
kmiecie z Dydni: Drogosz i jego syn Chodor (1431), Jakub Klecha (1437), Chodori Piotrek
(1442), Szymon (1444), Martinus i Strzyga (1466), Piotr (1474), Andriss z synem Janem
(1496). W połowie tego stulecia mieszkańcy Dydni zasiedlili powstającą w sąsiedztwie
wieś Krzemienna. W roku 1624 wieś spustoszyli Tatarzy. Zamordowali oni miejscowego
proboszcza ks. Zająca.
W XVIII wieku Dydnia wraz z Krzywem była własnością biskupa przemyskiego
Wacława Hieronima Sierakowskiego (w miejscowym kościele znajduje się jego portret
wykonany około 1754 roku), zaś w następnym stuleciu – Dydyńskich i Pohoreckich.
Dydnia pojawiła się także w literaturze polskiej. Zamieszkały w Australii Feliks
Pisarewski Parry wydał w Warszawie w 1984 roku książkę pt. „Orły i reszki”. Zawarł
w niej wspomnienia z okresu wojny i pierwszych dni powojennych. Z powodu
zdekonspirowania i wpadki w Warszawie po brawurowym odbiciu z Pawiaka – Komenda
Główna Armii Krajowej przeniosła autora w okolice Brzozowa, gdzie przebywał m.in.
w Dydni. Wsławił się za uwolnieniem swojego przyjaciela Czaykowskiego, zamieszkałego
wówczas w Dydni z więzienia NKWD w Sanoku.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Klasyczny murowany z cegły dwór z początku XIX wieku odnowiony w latach 50-tych.
Dwór wzniesiony na rzucie prostokąta, w dawnej sieci zachowana półkolista wnęka
ścienna najprawdopodobniej mieszcząca niegdyś kominek. W kilku pomieszczeniach
zachowały się parkiety o ozdobnym układzie geometrycznym. Przed elewacją
frontową znajdują się stawy, częściowo zarośnięte. Dwór otoczony jest starym
parkiem, a obok niego znajduje się XIX wieczny spichlerz;
- Neogotycki murowany kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Anny, konsekrowany
w 1882 roku. Obok drewniana plebania w stylu zakopiańskim (1917) oraz spichlerz
(XIX wiek) obok kościoła;
- Plebania;
- Oficyna dworska;
- Dom Zakonny;
- Kapliczki oraz krzyże przydrożne;
- Budynek szkoły (aktualnie budynek Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni);
- Figura Matki Boskiej;
- Kaplica, kostnica, brama cmentarna wraz z cmentarzem parafialnym.
PARKI I OGRODY
Ogrody krajobrazowe zostały rozplanowane w XVIII wieku. Usytuowane są nad
potokiem Dydyńskim, na średniej i górnej terasie doliny oraz wysokich skarpach zbocza.
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Ogrody wkomponowane są w naturalny krajobraz leśny. Las zachowany jest
jeszcze na dużych powierzchniach w formie naturalnego grądu z udziałem dębu, grabu,
jesionu oraz buka i olszyny szarej. W parku rośnie wiele pojedynczych starych jesionów,
dębów szypułkowych i topól czarnych.
Ogrody Dydni, poprzez znaczne zróżnicowanie i rzeźbę terenu położone są
w jednym z najciekawszych miejsc w kraju. Ogromne wrażenie wywołuje stroma i długa
skarpa, pokryta lasem grądowym i duża polana leżąca u jej stóp z meandrami potoku.
JABŁONKA
Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1468 roku, lokalizacja określona
była jako ziemia sanocka, województwo ruskie.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Murowany dwór z końca XVIII wieku, przebudowany po 1914 roku. Jest to dwór
parterowy z mieszkalnym poddaszem. Niegdyś własność Słoneckich, Jaruntowskich
i Krasińskich. Wewnątrz zachowane dwa kominki z XIX wieku. W otoczeniu park
krajobrazowy (m.in. stare dęby) oraz staw;
- Drewniany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej (1936-1939) w stylu
narodowym (projektował Bogdan Treter), wzorowany na architekturze kościołów
podhalańskich. Obok niego kamienna figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XIX
wieku w kształcie ośmiobocznego słupa z rzeźbą Matki Boskiej. W ołtarzu głównym
kościoła znajduje się krucyfiks z przełomu XIX/XX wieku, wykonany przez Józefa
Laska z Humnisk;
- Kapliczki oraz przydrożna figura św. Jana Nepomucena;
- Cmentarz rzym.-kat.
PARKI I OGRODY
Główne części XVIII-wiecznego ogrodu z tarasami opadają ku północy. Z nich zaś
otwierają się szerokie osie widokowe w kierunku potoku oraz na przeciwległe
wzniesienia.
Ogrody w Jabłonce należą do ciekawszych rozplanowań na Podkarpaciu.
Atrakcyjność rozplanowań podkreśla eksponowane stanowisko dworu i ogrodu
usytuowanego na skarpie. Pierwotnie w dolinie potoku tj. na osi widokowej od dworu
rozplanowane były stawy gospodarcze i parter wodny.
Zanotowano tutaj ponad 60 gatunków roślin drzewiastych oraz krzewów.
Najpoważniejszymi zniekształceniami jest występowanie na dużej powierzchni samo
siewów, gospodarcze użytkowanie, a także rzędowe nasadzenia w centralnej części.
KOŃSKIE
Miejscowość położona nad potokiem wpadającym do Sanu w gminie Dydnia.
Wzmiankowana po raz pierwszy w 1424 roku. Końskie w początkowym okresie swojego
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istnienia dzieliło się na dwie części, z których górną czasem określano inną nazwą.
Miejscowość o przewadze ludności ruskiej. Ma szansę stać się w przyszłości wsią
letniskową. Znakomite położenie, zabytki – to atuty tego zakątka Pogórza Dynowskiego.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowana w 1927 r. (obecnie kościół p.w.
Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Bolesnej);
- Kapliczka;
- Dzwonnica cerkiewna;
- Kościół parafialny z 1927 r. (obecnie nieużytkowany);
- Klasyczny murowany dwór z przełomu XVIII-XIX wieku, niegdyś własność
Korczyńskich i Reitzensteinów, obecnie odrestaurowany. W otoczeniu XVIII-wieczny
park z dwoma zarośniętymi stawami i murowaną oficyną dworską.
- Cmentarz rzym.-kat. oraz cmentarz gr.-kat.
PARKI I OGRODY
Założenie ogrodowe mieści się na niewielkiej powierzchni, w widłach dwóch
potoków, otoczonych wysokimi skarpami. Na stromych zboczach zachowana jest
naturalna roślinność lasu grądowego z dominacją dębu szypułkowego, lipy szerokolistnej
oraz jaworu i klonu polnego. Dwa pełnowodne stawy, dwa potoki i skarpy leśne nadają
szczególny wygląd układowi przestrzennemu.
Z dawniejszych układów historycznych pozostał fragment starej alei grabowej
i lipowej, zamknięty po obu stronach dąbrową. Elementem wyróżniającym założenie jest
naturalny gaj dębowo – lipowy, a przede wszystkim pasmo parterowe, oparte na osi
dwóch potoków i zamknięte w najszerszym ich rozwidleniu.
NIEBOCKO
Wieś ciągnie się wzdłuż Niebockiego Potoku – prawobrzeżnego dopływu Stobnicy.
Posiada dogodne połączenie autobusowe z Brzozowem, Sanokiem i Dynowem.
Miejscowość posiada prawdopodobnie dokument lokacyjny na prawie niemieckim,
wydany najpóźniej w 1444 roku. Wcześniej obszar był integralną częścią Grabownicy
Starzeńskiej. Dopiero działalność osadnicza grabownickiego pana – Wilhelma Czeszyka –
pozwoliła na terytorialne ukształtowanie się nowej osady.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Kapliczki oraz figury przydrożne.
PARKI I OGRODY
Ogrody zapewne rozplanowane zostały na przełomie XVIII/XIX wieku,
przebudowano je w pierwszej połowie XIX wieku, posiadają zróżnicowany wiekowo
starodrzew. W składzie florystycznym przeważają duże skupienia naturalnej dąbrowy.

Strona 40 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

GRABÓWKA
W oparciu o dostępne materiały źródłowe należy przypuszczać, że w XV wieku
osada jeszcze nie istniała. Dopiero w zapisce z 1542 roku jest wzmianka o „polu łazie
świeżo wykarczowanym”. Grabówka w rejestrze z 1552 roku występuje pod nazwą Wolla
Grabownicza, a nieco później pod nazwą Grabowniczka. Obecna nazwa miejscowości –
Grabówka – wymieniona po raz pierwszy w zapisce sądowej z 1654 roku.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Od samego początku wieś ta należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabownicy
Starzeńskiej. Można tu zobaczyć kamienną murowaną cerkiew greckokatolicką pw.
św. Mikołaja (1864 rok) wraz z dzwonnicą. Opuszczona po 1947 roku. Na plebani
znajdują się trzy ikony pochodzące z tej cerkwi, zapewne z drugiej połowy XVII wieku,
przemalowane w 1921 roku przez Izydora Włodzimierza Lisowskiego;
- Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, podmurowany, jednonawowy pw.
Nawiedzenia NMP, wzniesiony w latach 1624-1631 przez Hieronima Nagórskiego,
przeniesiony z Grabownicy Starzeńskiej do Grabówki w 1921 roku spalił się 18/19
kwietnia 2007 roku;
- Kapliczki;
- Cmentarz rzym.-kat. oraz cmentarz gr.-kat.
PARKI I OGRODY
Za kościołem i nową plebanią występują pozostałości niewielkiego ogrodu
krajobrazowego, rozplanowanego na rzucie regularnego prostokąta. Tylko na obrzeżu
i w niewielkim skupieniu centralnie usytuowanym na osi głównej jest jeszcze kilka
starych drzew dęba szypułkowego i kilka samotnie rosnących lip drobnolistnych.
WYDRNA
Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1468 roku. Nazwa pochodzi od potoku lub
terenu, gdzie żyły wydry. Z ostatniej wojny pochodzi wydarzenie, które wstrząsnęło
mieszkańcami wsi. Miało ono miejsce w marcu 1944 roku. Józef Cyparski, uciekając przed
żandarmerią skrył się w domu Stefanii i Wojciecha Cyparskich. Za ukrywanie zbiega
polski policjant w asyście Ukraińców i jednego Niemca rozstrzelał Stefanię i trójkę dzieci
(najmłodsze miało pięć miesięcy). Dom spalono. W tym czasie Wojciech Cyparski
przebywał u swojego ojca w Jabłonce, aresztowany potem został po dwóch dniach
i również rozstrzelany.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Murowany dwór do dziś własność Skowskich z 1845 roku, przebudowany w 1920
roku, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Dwutraktowy, pierwotnie z pięcioma
pomieszczeniami i sienią na osi. Około 1890 roku staraniem Franciszka Ksawerego
Goedela dobudowano z cegły część zachodnią z podpiwniczeniem. Elewacja frontowa
siedmioosiowa, z gankiem i facjatką, balkonikiem wspartym na czterech filarach.
Wewnątrz XVIII-wieczna komoda oraz pięć obrazów: dwa pejzaże późno
klasycystyczne i trzy portrety (Fredry i Fredrowej z XVIII wieku oraz Tekli
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z Grodzickich Sękowskiej). Dwór należał do wybitnego chemika Kazimierza Klinga.
Gościli tu m.in. prezydent Ignacy Mościcki i pisarz Melchior Wańkowicz;
Brama dworska;
Kapliczki oraz figura św. Jana Niepomucena;
Dom ludowy.

PARKI I OGRODY
Ogrody rozplanowane na rzucie regularnego prostokąta. Rozciągają się lekko na
stoku opadającymi ku potokowi.
Nadal dominuje w ogrodzie dwór i stara aleja grabowa na wałach.
KRZYWE
Miejscowość położona na południowy wschód od Dydni, w XV wieku
prawdopodobnie jeszcze nie istniała. Źródła po raz pierwszy wymieniają ją w 1552 roku.
Nazwa wsi może mieć dwojakie pochodzenie: od terenu pagórkowatego lub może
oznaczać obszar przylegający do krzywej rzeki. 13 lutego 1942 roku gestapowcy
rozstrzelali w Krzywem osiem osób narodowości żydowskiej.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP z 1759 r. (obecnie kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej);
- Kuźnia;
- Kapliczki;
- Cmentarz gr.-kat.
TEMESZÓW
Wieś na lewym brzegu Sanu. W pobliżu znajduje się na górze zwanej Horodysko,
grodzisko kultury łużyckiej z epoki brązu. Możliwe jest, że w okresie wczesnego
średniowiecza istniał tu gród. Wzdłuż Sanu prowadził tutaj trakt handlowy.
Nazwę miejscowości po raz pierwszy wymieniono w dokumencie z 1361 roku,
kiedy to król Kazimierz Wielki nadał dziedziczenie ziemi Piotrowi i Pawłowi, braciom
z Węgier.
W XVI i XVII wieku, Temeszów był znanym miejscem obronnym ówczesnej ziemi
sanockiej. Miejscowa szlachta wielokrotnie zamykała tutaj drogę Tatarom idącym na
Sanok.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Kaplica dworska z 1893 r. oraz pozostałości zespołu dworsko-parkowego;
- Kapliczki oraz figura św. Jana Nepomucena;
- Dwór z 1910 r.
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PARKI I OGRODY
Na osi bocznej dworu istnieją pozostałości ogrodu krajobrazowego. Główne osie
widokowe otwarte są na okoliczne zalesione wzgórza i rzekę San. Interesującym
rozwiązaniem jest staw z wyspą, który w późniejszym okresie, poprzez połączenie przez
groble, spełniał zarówno funkcje gazonu jak i podjazdu do dworu.
KRZEMIENNA
Położona na skrzyżowaniu dróg z Brzozowa do Dynowa i Końskiego. Znana
z funkcjonującego na Sanie promu, którym można przepłynąć na drugą stronę rzeki. Jest
to najkrótsze połączenie z Uluczem.
W połowie XV wieku na pewno tutaj istniała osada, której zasiedlenie rozpoczęło
się za sprawą kmieci z Dydni i Temeszowa. Krzemienna lokowana była na prawie
niemieckim, a jej nazwa ma związek z położeniem geologicznym. Wskazuje na to
bogactwo terenu – krzemień. Pod koniec XVIII wieku wieś liczyła około 45 zagród, 100 lat
później około 70.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Dwór z początku XIX wieku, własność Bobczyńskich i Dydyńskich. Obok park, stawy
i aleja wysadzona ozdobnymi drzewami;
- Cerkiew z 1867 r. pw. Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni (obecnie kościół p.w.
Matki Bożej Królowej Polski). W ołtarzu bocznym obraz Pokłon Trzech Króli z drugiej
połowy XVI wieku;
- Figura św. Wincentego a Paulo;
- Szkoła murowana (1900-1925);
- Kapliczki.
PARKI I OGRODY
Niewielkie ogrody krajobrazowe pochodzą z jednolitego pierwotnego układu
przestrzennego. Starodrzew jest głównie z XIX i XX wieku. Na osi wjazdu zachowany jest
parter wodny, z dwoma pełnowodnymi stawami oraz groble paradne. Drogi wewnętrzne
są nieczytelne.
NIEWISTKA
Położona na dawnym szlaku handlowym wiodącym wzdłuż Sanu z Przemyśla
i Dynowa do Sanoka. Wzmiankowana po raz pierwszy w XV wieku. W 1436 roku
wchodziła w skład potężnego majątku Kmitów tzw. dóbr dynowskich. Lokowana na
prawie niemieckim.
W latach siedemdziesiątych miejscowość ta znana była w kraju w związku
z planowaną budową zapory wodnej na Sanie. Planowany zalew miał mieć około 24 km
długości. Recesja gospodarcza przekreśliła jednak te plany.
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OBIEKTY ZABYTKOWE
- Drewniany kościół pw. Matki Bożej Anielskiej z 1873 r.;
- Przebudowany dwór częściowo murowany w otoczeniu zdewastowanego parku
o historycznym założeniu drzewami proponowanymi do wpisu, jako pomnikowe (lipy
szerokolistne i dęby szypułkowe);
- Spichlerz dworski: magazyn dworski, kuźnia dworska (1800-1899);
- Kapliczka.
PARKI I OGRODY
Istnieją tu pozostałości ogrodów z resztkami poleśnymi dąbrowy o zniszczonym
układzie historycznym z wyjątkiem części granic i starodrzewia. Charakterystycznym
rysem rozplanowania jest usytuowanie ogrodu na krawędzi stoku przylegającego
bezpośrednio do doliny Sanu. Na skarpach rosną pomnikowe lipy szerokolistne i dęby
szypułkowe.
OBARZYM
Wzmiankowany po raz pierwszy w latach 1577 i 1589. Poprzednio miejscowość
należała do Niewistki. Nazwa miejscowości pochodzić ma od potoku, nad którym
powstała. Jednak W. Makarski wywodzi ją od nazwy „obarny” – drzewa smolnego
żywicznego lub miejsca wyrobu smoły. Las okalający wieś daje możliwość takiego
tłumaczenia. Legenda jednak mówi, że Obarzym został założony przez dwóch Włochów
pochodzących z Rzymu. Stąd nazwa Obarzym – Obaj z Rzymu – Oba Rzym.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego z 1828 r. (obecnie kościół p.w. Zwiastowania
NMP). Cerkiew zbudowana z inicjatywy Tekli z Bogdańskich Pohoreckiej. Wewnątrz
ślady polichromii z XIX wieku oraz dwa drewniane epitafia inskrypcyjne z połowy XIX
wieku. Całość ma konstrukcję zrębową na rzucie wydłużonego ośmioboku;
- Kapliczka;
- Kuźnia.
JABŁONICA RUSKA
Wieś ta istniała już pod koniec XIV wieku. Książę Władysław Olczyk w akcie
wydanym 31 maja 1371 roku w ogrodzie sanockim nadał Jabłonicę szlachcicowi
Przemysławowi. Nazwa wsi pod koniec XIV wieku w źródłach występuje w postaci
Lablonicza (1397), a w następnym stuleciu Lablonycza (1435). W aktach Archiwum Kurii
Metropolitarnej w Przemyślu z 1637 roku mamy już Jabłonicę. W 1507 roku we wsi
istniała parafia prawosławna.
HROSZÓWKA
Położona nad Sanem między Jabłonicą Ruską, a Uluczem. W aktach
wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1442 pod nazwą Gruschowka. Później nazwa wsi
uległa zmianom: Gruszowka (1515), Hruszowka (1524, 1589), Ruszowka (1665),
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Chroszuwka (1785), Hruszówka albo Hroszówka (1882). Nazwa wsi ma swoją ruską
genezę.
W 1442 roku mieszkaniec wsi Semon był podwójcim. Wieś była wtedy własnością
królewską. Kilka lat później królewszczyzna była w użytkowaniu szlachcica Mikołaja
Burzyńskiego i jego syna Jakuba. W połowie XVI wieku Hroszówka była w posiadaniu
Elżbiety, córki Jana Tarły ze Szczekarzowic.
W 1530 roku odnotowano istnienie parafii prawosławnej.
ULUCZ
Jedna z najstarszych wsi w rejonie Brzozowskim, ze śladami osadnictwa
wczesnośredniowiecznego. Położona na prawym brzegu Sanu, dawniej zwana Hulicz lub
Ulicz. Założona na prawie ruskim jeszcze przed 1300 rokiem. W dokumentach
źródłowych wymieniona po raz pierwszy w 1373 roku. W XV wieku wieś była
królewszczyzną.
W XVI-XVII wieku istniała tu przystań, skąd spławiano wzdłuż Sanu zboże, słomę,
potaż i sól. Działały tu również młyn i folusz. W słynnej miejscowości stoczni rzecznej
wykonywano barki. Po pierwszym rozbiorze Polski dobra uluckie przeszły w ręce
zaborców.
Powojenne losy wsi to jeszcze jeden z tragicznych epizodów zamieszkującej tutaj
ludności. W odwecie za wymordowanie ludności i spalenie Temeszowa przez oddziały
UPA, funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego spalili Ulucz.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Jeden z najcenniejszych zabytków Podkarpacia. Na wzgórzu Dębnik otoczona
starodrzewem stoi świątynia, drewniana cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,
przebudowana w XVII i XIX wieku, użytkowana do 1947 roku, odrestaurowana
w latach sześćdziesiątych. Wewnątrz polichromia z XVII wieku zachowana na
północnej ścianie nawy ze scenami z życia Chrystusa. Niekompletny ikonostas
datowany jest na rok 1682, a jego autorami są Stefan Dżengatowycz i Michał Wiszecki.
Obecnie jest własnością Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;
- Kapliczki;
- Cmentarz gr.-kat.
WITRYŁÓW
W 1977 roku w czasach „radosnej socjalistycznej twórczości” wprowadzono
zmiany w nazewnictwie miejscowości. Nazwa została zmieniona na „Wietrzna”.
W ostatnim okresie ponownie przywrócono pierwotne nazwy. Witryłów leży na obszarze
starego osadnictwa ruskiego w dolinie Sanu. Osada mogła tutaj powstać przed rokiem
1340. Nie znane jest prawo tej wsi, więc mogło być ruskie.
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W źródłach po raz pierwszy występuje w 1424 roku. Osada nosiła odmienną od
obecnej nazwę, brzmiącą w ówczesnej pisowni „lutrilow”, nazwa ta najprawdopodobniej
pochodna od ruskiego imienia starego typu.
OBIEKTY ZABYTKOWE
- Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła z 1812 r., przebudowana na początku XX wieku
(obecnie kościół p.w. NMP Nieustającej Pomocy przynależny do parafii Końskie).
Wewnątrz cenny dwustronnie malowany krzyż procesyjny z XIX wieku. Całość jest
o konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu. Kościół dwudzielny,
prezbiterium zbliżone do kwadratu, chór wsparty na dwóch słupach;
- Komora piwnicy pod współczesnym budynkiem;
- Kapliczki;
- Cmentarz przycerkiewny.
PARKI I OGRODY
Zachowany starodrzew to dąbrowa w postaci pojedynczego szpaleru oraz swobodne
nasadzenia na skarpach, a także kilka lip, w wieku około stu lat usytuowanych pomiędzy
budynkami i nie tworzących planowanej, czytelnej kompozycji parkowej. Jedynym
śladem zieleni komponowanej jest aleja na linii historycznych podziałów widocznych na
planie katastralnym z połowy XIX w. Jej skład gatunkowy jest mieszany z przewagą
modrzewia i kasztanowca. Wiek nie przekracza stu lat.
4.1.

OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Dydnia:
✓ kościół parafialny rzym.-kat. p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny, murowany,
1873-1882 r., nr rej.: A-1321 (d. 347) z 28.11.1995 r.,
✓ zespół dworski, nr rej.: A-1477 (d. 783) z 10.10.1974 r.:
− dwór, murowany, 1800-1825 r.,
− oficyna, murowana, 1800-1825 r.,
− spicherz, murowano-drewniany, 1800-1825 r.,
− park, 1700-1725 r.
Grabówka:
✓ kruchta kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia MB, drewn., 1623 r., nr rej.: A-192
z 13.03.1990 r. (spalony 18.04.2007 r., nie istnieje),
✓ cerkiew greko-kat. p.w. św. Mikołaja, 1864 r., nr rej.: A-315 (d. 315) z 31.08.1994 r.,
✓ dzwonnica cerkiewna, 1875-1899 r., nr rej.: A-315 (d. 315) z 31.08.1994 r.
Jabłonka:
✓ kościół parafialny rzym.-kat. p.w. MB Częstochowskiej, drewniany, 1936-1939 r.,
nr rej.: A-1412 (d. 346) z 28.11.1995 r.,
✓ dwór, murowany, 1820-1835 r., nr rej.: A-780 z 10.10.1974 r.,
✓ park, 1750-1799 r., nr rej.: A-780 z 10.10.1974 r.
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Końskie:
✓ cerkiew gr.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego (obecnie kościół rzym.-kat. p.w.
Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Bolesnej), drewniany, 1927 r., nr rej.: A165 z 19.10.1989 r.,
✓ dzwonnica cerkiewna, murowana, 1900-1925 r., nr rej.: A-165 z 19.10.1989 r.,
✓ dwór, murowany, 1775-1799 r., nr rej.: A-349 z 14.12.1995 r.,
✓ park, XIX w., nr rej.: A-349 z 14.12.1995 r.
Krzemienna:
✓ cerkiew gr.-kat. p.w. Wprowadzenia Matki Boskiej do Świątyni (obecnie kościół
rzym.-kat. p.w. MB Królowej Polski), drewniana, 1867 r., nr rej.: A-348
z 04.12.1995 r.,
✓ dwór, murowany, 1875-1899 r., nr rej.: A-925 z 31.05.1975 r.,
✓ park, 1800-1850 r., nr rej.: A-925 z 31.05.1975 r.
Temeszów:
✓ pozostałości zespołu dworskiego, ok. 1910 r., nr rej.: A-744 z 27.02.2012 r.,
✓ kaplica dworska, drewniana, 1893 r., nr rej.: A-745 (d. A227) z 30.09.1959 r.,
✓ park, 1850-1875 r., nr rej.: A-745 (d. A227) z 30.09.1959 r.

Obarzym:
✓ cerkiew gr.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego (obecnie kościół rzym.-kat. p.w.
Zwiastowania NMP), drewniana, 1828 r., nr rej.: A-345 z 27.11.1995 r.
Ulucz:
✓ cerkiew gr.-kat. p.w. św. Wniebowstąpienia Pańskiego (obecnie własność Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku), drewniana, 1659 r., nr rej.: A-268
z 14.02.1992 r.,
✓ cmentarz gr.-kat., nr rej.: A-268 z 14.02.1992 r.
Witryłów:
✓ cerkiew gr.-kat. p.w. św. Michała Archanioła (obecnie kościół rzym.-kat. p.w. MB
Nieustającej Pomocy), drewniana, 1812 r., nr rej.: A-144 z 01.01.1971 r.
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4.2.

OBIEKTY WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Tab. 1. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa
podkarpackiego ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.
MIEJSC.

OBIEKT

NR DZIAŁKI

NR REJESTRU ZABYTKÓW

Dydnia

Kościół parafialny

2410/1

A-1321 (d. 347) z 28.11.1995 r.

CZAS
POWSTANIA
1873-1882

Dydnia

Plebania

2523

-

1917

Dydnia

Spichlerz plebański

2523

-

1800-1825

Dydnia

Dwór

2633/4

A-1477 (d. 783) z 10.10.1974 r.

1800-1825

Dydnia

Spichlerz dworski

2631/7

A-1477 (d. 783) z 10.10.1974 r.

1800-1825

Dydnia

Oficyna dworska

A-1477 (d. 783) z 10.10.1974 r.

1800-1825

Dydnia

Park

A-1477 (d. 783) z 10.10.1974 r.

1700-1725

Dydnia

Dom zakonny

2633/4
2628; 2629;
2630; 2631/4;
2631/5;
2633/1;
2631/7;
2631/8;
2631/9;
2633/2;
2632; 2633/4;
2660/1; 2661;
2189/3

-

1911

Dydnia

Krzyż przydrożny

375/2

-

1920-1929

Dydnia

Kapliczka

1141

-

1900-1925

Dydnia

Kapliczka

1269/2

-

1908

Dydnia

Kapliczka

2535/1

-

1920-1929

Dydnia

Krzyż przydrożny

2343/7

-

1900-1925

Dydnia

Szkoła

2157

-

1910

Dydnia

Figura Matki Boskiej

2631/7

-

1900-1925

Dydnia

Krzyż przydrożny

1520

-

1920-1929

Dydnia

Cmentarz rzym.-kat.

2411

-

XIX w.

Dydnia

Kostnica

2411

-

1850-1860

Dydnia
Dydnia

2411
2411

-

640

A-192 z 13.03.1990 r.

Grabówka

Brama cmentarna
Kaplica grobowa
Kruchta dawnego
Kościoła parafialnego
Cerkiew

1034/2

A-1351 (d. 315) z 31.08.1994 r.

1900-1925
1800-1899
1624-1631,
1921
1864

Grabówka

Dzwonnica cerkiewna

1034/2

A-1351 (d. 315) z 31.08.1994 r.

1875-1899

Grabówka

Kapliczka

634

-

1875-1899

Grabówka

Kapliczka

1099/1

-

XIX/XX w.

Grabówka

Cmentarz gr.-kat.

1037

-

XIX w.

Grabówka

Cmentarz rzym.-kat.

1037

-

pocz. XX w.

Jabłonka

Kościół parafialny

898

A-1412 (d. 346) z 28.11.1995 r.

1936-1939

Jabłonka

Dwór

802/4

A-780 z 10.10.1974 r.

1820-1835

Grabówka
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Jabłonka

Park

Jabłonka

Cmentarz rzym.-kat.

Jabłonka

Jabłonka

Kapliczka
Kapliczka św. Jana
Nepomucena
Kapliczka

Jabłonka
Jabłonka

802/4; 802/2;
802/3; 776/3;
776/4; 776/5;
cz. 801; 812/1;
829/3; 1261/1;
1262/1;
1262/2;
1262/3; 1262/4
817

A-780 z 10.10.1974 r.

1750-1799

-

pocz. XX w.

139

-

XIX/XX w.

401

-

XIX w.

608

-

XIX/XX w.

Kapliczka

1157/1

-

XIX/XX w.

Kapliczka

909

-

1 poł. XIX w.

Jabłonka

Kapliczka

763

-

k. XIX w.

Jabłonka

Kapliczka

460/2

-

XIX/XX w.

Niebocko

Figura przydrożna

407/6

-

1900-1925

Niebocko

Park

1514/5;
1514/6;
1522/3; 1525;
1526; 1585;
1586;

-

1800-1825

Niebocko

Kapliczka

1960/1

-

1890-1910

Niebocko

Kapliczka

1960/1

-

1890-1910

Niebocko

Kapliczka

1960/1

-

1900-1925

Niebocko

Kapliczka

2012

-

1875-1899

Niebocko

Kapliczka

1353/1

-

XIX/XX w.

Niebocko

Kapliczka

1355/2

-

XIX/XX w.

1671/2

-

XIX/XX w.

220

-

1873

Jabłonka

Niewistka

Figura Jezusa
Chrystusa
Kościół filialny

Niewistka

Dwór Zatorskich

267

-

1800-1899

Niewistka

Spichlerz dworski

248/4

-

1800-1899

Niewistka

Magazyn dworski

428

-

1800-1899

Niewistka

Kuźnia dworska

248/2

-

1800-1899

Niewistka

Kapliczka

427

-

1800-1899

Niewistka

Park

274; 427; 428

-

1800-1825

Wydrna

Brama dworska

186/1

-

1900-1925

Wydrna

Park

736; 1877

-

ok. XIX w.

Wydrna

Spichlerz

736

-

ok. XIX w.

Wydrna

Dwór

736

-

1900-1925

Wydrna

Kapliczka

948/2

-

1890-1910

Wydrna

Kapliczka

139

-

1900-1925

Wydrna

Kapliczka

950

-

1900-1925

Wydrna

Kapliczka

1060

-

1900-1925

Niebocko
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Wydrna

Kapliczka św. Jana
Nepomucena
Dom ludowy

Końskie

Cerkiew

571

A-165 z 19.10.1989 r.

1927

Końskie

Dzwonnica cerkiewna

571

A-165 z 19.10.1989 r.

1900-1925

Końskie

Kościół parafialny

173/4

-

1927

Końskie

Dwór

637

A-349 z 14.12.1995 r.

1775-1799

Końskie

Oficyna dworska

A-349 z 14.12.1995 r.

1775-1799

Końskie

Park

637
572/2; 633;
637; 382; 570;
572/1

A-349 z 14.12.1995 r.

XIX w.

Końskie

Obora w zespole
folwarcznym

637

-

XIX/XX w.

637

-

XIX/XX w.

637

-

XIX/XX w.

572/1

-

XIX/XX w.

572/1

-

XIX/XX w.

637

-

XIX/XX w.

160

-

pocz. XX w.

571
286

-

XX w.

-

1890-1910

510/4
511; 329;
331/1; 330/2;
510/4; 512/2;
512/4
526/3

A-925 z 31.05.1975 r.

1875-1899

A-925 z 31.05.1975 r.

1800-1850

A-348 z 04.12.1995 r.

1867

331/1

-

2 poł. XIX w.

858/1

-

1875-1899

Wydrna

Końskie
Końskie

Budynek gospodarczy
w zespole folwarcznym
Budynek gospodarczy
w zespole folwarcznym

1459

-

1850-1875

1723

-

1930-1939

Końskie

Obora w zespole
folwarcznym
Obora w zespole
folwarcznym
Spichlerz w zespole
folwarcznym
Cmentarz rzym.-kat.

Końskie

Cmentarz greko-kat.

Końskie

Kapliczka

Krzemienna

Dwór

Krzemienna

Park

Krzemienna

Krzemienna

Cerkiew
Figura św.
Wincentego a Paulo
Kapliczka

Krzemienna

Szkoła

526/1

-

1900-1925

Krzemienna

Kapliczka

155/1

-

1890-1910

Krzemienna

Kapliczka

516

-

1875-1899

Krzywe

Cerkiew

881/1

-

1759

Krzywe

Cmentarz gr.-kat.

881/1

-

XVIII/XIX w.

Krzywe

Kapliczka

42/1

-

1900-1925

Krzywe

Kapliczka

96/3

-

1900-1925

Krzywe

Kapliczka

804

-

1875-1899

Krzywe

Kapliczka

1122/6

-

XIX/XX w.

Krzywe

Kuźnia

395/1

-

1930-1939

Obarzym

Cerkiew

256

A-345 z 27.11.1995 r.

1828

Obarzym

Kuźnia

853

-

1930-1939

Obarzym

Kapliczka

348

-

1920

Końskie
Końskie
Końskie

Krzemienna

Strona 50 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia
Temeszów

Kaplica dworska

12/5
12/2; 12/4;
12/5; 12/8;
12/9
12/2; 12/4;
12/5; 12/8;
12/9; 13
12/8

A-745 (d. 227) z 30.09.1959 r.

1893

Temeszów

Pozostałości zespołu
dworsko-parkowego

A-744 z 27.02.2012 r.

ok. 1910

Temeszów

Park

A-745 (d. 227) z 30.09.1959 r.

1850-1875

Temeszów

Temeszów

Dwór
Kapliczka św. Jana
Nepomucena
Kapliczka

-

ok. 1910

14

-

61

-

1850-1899

Temeszów

Kapliczka

547/3

-

XIX/XX w.

Ulucz

Kapliczka

7/4

-

1875-1899

Ulucz

Kapliczka

21/11

-

1848

Ulucz

Cerkiew

12

A-268 z 14.02.1992 r.

1659

Ulucz

Cmentarz przy cerkwi

12

A-268 z 14.02.1992 r.

Witryłów

Cerkiew

A-144 z 01.01.1971 r.

Witryłów

Cmentarz cerkiewny

Witryłów

Kapliczka

704/1
703/1; 704/1;
716/3
57/2

-

1875-1899

Witryłów

Kapliczka

-

1875-1899

Witryłów

Park

474
742/42;
742/51;
742/52;
742/54;
742/56;
742/57;
742/58;
742/59;
742/60;
742/70;
742/71;
742/72; 742/73

-

1700-1750

Witryłów

Piwnica dworska pod
współczesnym
budynkiem

742/47

-

Witryłów

Budynek gospodarczy
w zespole folwarcznym

738

-

pocz. XX w.

738

-

pocz. XX w.

738

-

pocz. XX w.

734/36

-

pocz. XX w.

734/36

-

pocz. XX w.

742/37

-

XIX w.

742/36

-

XIX w.

Temeszów

Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów

Stodoła w zespole
folwarcznym
Spichlerz w zespole
folwarcznym
Budynek gospodarczy w
zespole folwarcznym

Obora w zespole
folwarcznym
Obora w zespole
folwarcznym
Spichlerz w zespole
folwarcznym

1812

-

Źródło: zasoby Gminy Dydnia
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4.3.

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Na obszarze gminy Dydnia zostały ujawnione liczne znaleziska archeologiczne.
Według Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) badaniami objęto cały obszar terytorialny
o numerach: AZP 110-77; AZP 110-78; AZP 111-77; AZP 111-78; AZP 111-79.
Badania te przeprowadzono w 1985 roku pod kierunkiem prof. dr hab. J. Machnika
(mgr A. Lubelczyk) i w roku 1994, 1997, 1998 przez prof. dr hab. M. Parczewskiego z UJ.
Stanowiska archeologiczne zostały naniesione na planszy graficznej
uwarunkowań, a także na planszy kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Najwcześniejsze ślady pobytu człowieka znaleziono na terenie Jabłonicy Ruskiej.
Są to fragmenty naczyń, topór miedziany w Krzemiennej oraz eksponaty w Końskiem.
Najważniejszym znaleziskiem z epoki brązu jest ceramika i krzemienne sierpy w Uluczu,
a w Temeszowie, Witryłowie i Jabłonicy Ruskiej oraz Jabłonce odkryto ślady osadnictwa.
Okres rzymski zaznaczył się znaleziskami wskazującymi na osadnictwo w dolinie
Sanu. Są to monety rzymskie i fragmenty naczyń w Dydni, Wydrnej, Jabłonicy Ruskiej
i Niebocku. Z epoki wczesnego średniowiecza odkryto głównie fragmenty naczyń
w Krzemiennej, Uluczu i Jabłonicy Ruskiej, a w Temeszowie ustalono istnienie grodziska.
Wiele z odkrytych i bogato udokumentowanych stanowisk archeologicznych jest
zagrożonych przez użytkowanie i gospodarowanie tych terenów oraz ekspansję
budowlaną.
Dowody osadnictwa stanowią bardzo istotną wartość poznawczą i dydaktyczną,
która odpowiednio wykorzystana może wzbogacić ofertę turystyczno – poznawczą
gminy.
Niezbędne jest jednak objęcie szczególną ochroną konserwatorską miejsc odkryć
archeologicznych do czego zobowiązuje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Stanowiska archeologiczne wpisane lub przewidziane do wpisu do rejestru
zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego – wymagają trwałego
i bezwzględnego zachowania. Szczególnie takie obiekty, jak grodziska, kurhany i obiekty
tworzące rezerwaty archeologiczne oraz inne, które cechuje duża wartość naukowo –
konserwatorska obejmuje bezwzględny zakaz prowadzenia prac budowlanych na
terenach objętych granicami stanowiska archeologicznego.
Podstawą zawartych informacji są materiały dostarczone przez terenową służbę
ochrony zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura
w Krośnie, opracowane wcześniej przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział
w Rzeszowie oraz Instytut Archeologii UJ w Krakowie.
Na obszarze gminy ujawnione zostały liczne stanowiska archeologiczne
wymienione w poniższej tabeli.
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Tab. 2. Wykaz stanowisk archeologicznych w Gminnej Ewidencji Zabytków.
L.p.

1
2

Nr
Nr st. w Nr st. na
Miejscowość obszaru miejsco obszarz
AZP
-wości
e
Dydnia
110-78
1
1
Dydnia
110-78
2
2

3

Dydnia

110-78

3

3

4
5
6

Dydnia
Dydnia
Dydnia

110-78
110-78
110-78

4
5
6

4
5
6

7

Dydnia

110-78

7

7

8
9
10

Dydnia
Dydnia
Dydnia

110-78
110-78
110-78

8
9
10

8
9
10

11

Dydnia

110-78

11

11

12

Dydnia

110-78

12

12

13
14

Dydnia
Dydnia

110-78
110-78

13
14

13
14

15

Dydnia

110-78

15

15

16

Dydnia

110-78

16

16

17

Dydnia

110-78

17

17

18

Dydnia

110-78

18

18

19

Dydnia

110-78

19

19

20

Dydnia

110-78

20

20

21

Dydnia

110-78

21

21

22
23
24

Dydnia
Dydnia
Dydnia

110-78
110-78
110-78

22
23
24

22
23
24

25

Dydnia

111-78

25

3

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia
Dydnia

111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

37

Grabówka

111-77

2

26

38

Grabówka

111-77

1

27

39

Grabówka

111-77

3

29

Chronologia

Rejestr zabytków

okres prahistoryczny
wczesne średniowiecze
okres prahist. (neolit);
okres nowożytny
okres prahist.; okres nowożytny
XVII-XVIII w.
XVII-XVIII w.
epoka kamienia;
okres prahistoryczny (neolit);
okres nowożytny
okres nowożytny
epoka brąz (gr. tarnobrzeska)
neolit
epoka kamienia; wczesna epoka
brązu;
okres prahistoryczny;
okres nowożytny
neolit; okres prahistoryczny
XVII-XIX w.
wczesna epoka brązu;
okres prahist.
okres prahist.; okres nowożytny
epoka kamienia;
wczesna epoka brązu
okres prahis.; okres nowożytny
epoka brązu; wczesna epoka
żelaza (gr. tarnobrzeska)
okres prahist.
epoka kamienia; wczesna epoka
brązu; późny okres rzymski
okres nowożytny
okres średn.; okres średn.
XVI- 1 połowa XVII w.
schyłek neolitu (k. ceramiki
sznurowej)
epoka kamienia
neolit-WEB
EB-Ha
EB-Ha
okres nowożytny
EB-Ha
EB-Ha
późny okres rzymski
neolit; późny okres rzymski
neolit; wczesna epoka brązu
późny okres rzymski
epoka brązu lub okres halsztacki
wcz. średniowiecze
prahistoria
EB i okres halsztacki (k. łużycka)
epoka brązu lub okres halsztacki
(k. łużycka)
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40

Grabówka

111-78

4

15

41

Grabówka

111-78

5

16

42
43
44
45
46

Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka

111-78
111-78
111-78
111-78
111-78

6
7
8
9
10

17
18
19
20
21

47

Hroszówka

110-79

1

1

48

Jabłonica
Ruska

110-78

1

25

110-78

2

26

110-78

3

27

49
50

Jabłonica
Ruska
Jabłonica
Ruska

EB-Ha
neolit; WEB;
epoka brązu
EB-Ha
pradzieje
neolit
EB-Ha
pradzieje
EB; prahistoria;
okres nowożytny
ep. kamienia/WEB
neolit
ep. brązu/WEŻ (gr.
tarnobrzeska)
późny okres rzymski (k.
przeworska)
okres prahistoryczny
wczesne średniowiecze VIIIXIII w.
późne średniowiecze
okres nowoż.
okres prahist.; okres średn.;
okres nowożytny
neolit; okres średn.;
okres nowożytny
epoka kamienia; okres prahist.;
X-XII w.; okres średn.;
okres nowożytny
epoka kamienia; wczesna epoka
brązu; późny okres rzymski;
okres prahist.; wczesne średn.;
okres nowożytny

51

Jabłonica
Ruska

110-78

4

28

52

Jabłonica
Ruska

110-78

5

29

110-78

6

30

110-77

2

3

wczesne średniowiecze

110-77

3

4

XII-XV w.
epoka brązu i ok. halszt.
prahist.
okres wpływów rzymskich
(k. przeworska)
EB-Ha; wczesne średniowiecze;;
późne średniowiecze; okr.
nowożytny
neolit; wcz. EB; EB-Ha
EB-Ha
pradzieje
neolit; wcz. EB
późny okres rzymski
wcz. epoka brązu
późny okres rzymski
EB-Ha
epoka brązu
epoka brązu
neolit; wcz. EB; EB-Ha
neolit; wcz. EB

55

Jabłonica
Ruska
Jabłonka
(Harenda)
Jabłonka

56

Jabłonka

110-77

1

5

57

Jabłonka

110-77

4

11

58

Końskie

111-78

1

2

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie

111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

53
54

wieś nie istnieje
(po akcji Wisła)

C-89
z 11.06.2015 r.
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Końskie
Krzemienna

111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
110-78

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
31

91

Krzemienna

110-78

2

32

92
93

Krzemienna
Krzemienna

110-78
110-78

3
4

33
34

94

Krzemienna

110-78

5

35

95
96

Krzemienna
Krzemienna

110-78
110-78

6
7

36
37

97

Krzemienna

110-78

8

38

98

Krzemienna

110-78

9

39

99

Krzemienna

110-78

10

40

100

Krzemienna

110-78

11

41

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Krzemienna
Krzemienna
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe

110-78
110-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78

12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

42
43
1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

EB-Ha
EB-Ha
neolit; wcz. EB
EB-Ha
EB-Ha
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
EB-Ha
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB; EB-Ha
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
epoka kamienia; wcz. EB
neolit - wcz. EB
neolit
eneolit
neolit; WEB;
okres prahistoryczny;
okres nowożytny
okres średniowieczny
okres średn. ; okres średn.
epoka kamienia/WEB
okres prahistoryczny;
okres nowożytny
okres prahistoryczny (WEB)
neolit
epoka brązu; wczesna epoka
żelaza (grupa tarnobrzeska)
późny okres rzymski
(k. przeworska);
okres średniowieczny
okres nowożytny
późny okres rzymski
(przeworska)
okres prahistoryczny (neolit)
XVI-XVII w.
okres prahistoryczny
późny okres rzymski
neolit
ep. kamienia; WEB
EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
epoka kamienia; EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
schyłkowy neolit; WEB (KCSz)
epoka kamienia; wcz. EB
EB-Ha
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117
118
119
120

Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe

111-78
111-78
111-78
111-78

15
16
17
18

50
51
52
52

121

Krzywe

111-78

19

54

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe

111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

133

Niebocko

110-77

2

15

111-77

3

21

neolit? wczesne średniowiecze

111-77

4

22

WEB (k. mierzanowicka)

111-77

5

23

111-77

6

24

wczesne średniowiecze
WEB
prahistoria

111-77

7

25

prahistoria

111-77

8

28

wcz. średniowiecze; prahistoria

111-77
110-78
110-78
110-78

1
1
6
7

30
60
61
62

prahistoria
XV w?, XVI-XVII w.
okres nowożytny
ep. kamienia; WEB
okres prahistoryczny
XIII-XIV w.;
okres nowożytny
okres średniowieczny;
okres nowożytny?
epoka kamienia; WEB;
okres prahistoryczny;
epoka brązu

140
141
142
143

Niebocko
(Szałaszyska)
Niebocko
(Cwierci)
Niebocko
Niebocko
(Działy)
Niebocko
(Działy)
Niebocko
(Bośnia)
Niebocko
Niewistka
Niewistka
Niewistka

144

Niewistka

110-78

8

63

145

Niewistka

110-78

9

64

146

Niewistka

110-78

10

65

147

Niewistka

110-78

11

66

148

Niewistka

110-78

12

67

149

Niewistka

109-78

2

73

150
151

Niewistka
Niewistka

109-78
109-78

3
4

74
75

152

Niewistka

109-78

5

76

153

Niewistka

109-78

6

77

154

Obarzym

110-78

1

46

155

Obarzym

110-78

2

47

134
135
136
137
138
139

EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
neolit; wcz. EB
EB-Ha
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; EB-Ha; okres nowożytny
EB-Ha
neolit - wcz. EB; EB-Ha
neolit - wcz. EB
EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha
okres wpływów rzymskich
(k. przeworska)

epoka kamienia; WEB;
okres średniowieczny
epoka kamienia; WEB
paleolit schyłkowy;
epoka kamienia; wcz. EB
o. nowożytny
o. prahist
XIII-XV w.; o. nowożytny
epoka kamienia;wcz. EB;
o. prahist; o. nowożytny
epoka kamienia/wcz. EB;
późny okres rzymski
okres prahistoryczny;
okres nowożytny
eneolit (ślad osadnictwa)
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156

Obarzym

110-78

3

48

157

Obarzym

110-78

4

49

158

Obarzym

110-78

5

50

159

Temeszów

110-78

1

51

neolit/WEB
okres prahistoryczny
eneolit/wczesna epoka brązu
(cer. sznurowa); eneolit
ep. brązu/WEŻ
(gr. tarnobrzeska)
okres nowożytny
epoka brązu/WEŻ (gr.
tarnobrzeska);
okres prahistoryczny;
okres nowożytny
późny okres rzymski
okres prahistoryczny;
okres nowożytny
okres prahistoryczny

160

Temeszów

110-78

2

52

161

Temeszów

110-78

3

53

162

Temeszów

110-78

4

54

163

Temeszów

110-78

5

55

164

Temeszów

110-78

6

56

165
166
167
168
169

110-78
110-78
110-78
111-78
111-78

7
8
9
10
11

57
58
59
109
110

okres prahistoryczny
okres prahistoryczny (neolit)
neolit
EB-Ha

111-79

1

11

XVI-XX w.

171

Temeszów
Temeszów
Temeszów
Temeszów
Temeszów
Ulucz
(Dębnik)
Ulucz

111-79

2

12

172

Ulucz

111-79

3

13

173

Ulucz

111-79

4

14

174

Ulucz

111-79

5

15

EB; IX-XI w.
neolit; wcz. EB; EB-Ha;
wczesny okres rzymski
epoka kamienia; wcz. EB; EB-Ha
późny okres rzymski;
o. prahist.VIII-X w.
epoka kamienia;wcz. EB; EB-Ha;
późny okres rzymski;
o. prahist.; wczesne
średniowiecze

111-79

6

16

111-79

7

17

170

okres średn.;
okres nowożytny

176

Ulucz
(Horodyska)
Ulucz

177

Ulucz

111-79

8

18

178

Ulucz
Ulucz
(Dębnik)

111-79

9

19

XI-XIII w.; o. nowożytny
wcz. EB; EB-Ha; późny okres
rzymski; o. prahist.;
IX-X w.
epoka kamienia; wcz. EB

111-79

10

20

starszy okres EB

180

Ulucz

111-79

11

21

181
182
183
184
185
186
187
188

Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów

111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78
111-78

11
12
13
14
15
16
17
18

97
98
99
100
101
102
103
104

175

179

A-481
(stary nr A-a
19/90)
z 08.09.1969 r.

C-23
(stary nr A-a 114)
z 22.12.1994 r.

wcz. EB; o. prahist.;
wczesne średniowiecze;
o. nowożytny
EB-Ha
EB-Ha
EB-Ha; późne średniowiecze
EB-Ha; późny okres rzymski
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
neolit; wcz. EB
EB-Ha
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189
190
191
192
193

Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów

111-78
111-78
111-78
111-78
111-79

19
20
21
22
1

105
106
107
108
1

194

Witryłów

111-79

2

2

195
196
197
198

Witryłów
Witryłów
Witryłów
Witryłów

111-79
111-79
111-79
111-79

3
4
5
6

3
4
5
6

199

Witryłów

111-79

7

7

200

Witryłów

111-79

8

8

201

Witryłów

111-79

9

9

202

Witryłów

111-79

10

10

1
2
3
4

9
68
69
70

203
Wydrna
110-77
204
Wydrna
110-78
205
Wydrna
110-78
206
Wydrna
110-78
Źródło: zasoby Gminy Dydnia

okres nowożytny
pradzieje; późne średniowiecze
EB-Ha
EB-Ha
BE-Ha; okres nowożytny
EB-Ha; epoka kamienia; wcz. EB;
EB-Ha; o. prahist.
EB-Ha
epoka kamienia; wcz. EB; EB-Ha
o. nowożytny
o. prahist.
epoka kamienia; wcz. EB;
EB-Ha; późny o. rzymski;
o. prahist.; o. nowożytny
Neolit; wcz. EB; EB-Ha;
o. prahist.;; o. nowożytny
o. prahist (BE);
o. nowożytny
EB-Ha; średniowiecze;
o. nowożytnt
k. przeworska
neolit; WEB
neolit; okres nowożytny
okres nowożytny
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5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA
5.1.

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE
Liczba mieszkańców

Gmina Dydnia ma 8 089 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6%
mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek
mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców
województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku
mieszkańców całej Polski. Według danych adresowych będących w zasobach gminy, na
dzień 31 październia 2018 roku gminę Dydnia zamieszkiwało ogłem 8089 osób.
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Ryc. 3. Liczba i płeć mieszkańców Gminy Dydnia (dane 2017 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 4. Wiek mieszkańców Gminy Dydnia (dane 2017 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Stan cywilny
Mieszkańcy gminy Dydnia zawarli w 2017 roku 55 małżeństw, co odpowiada 6,9
małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym
okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 31,6%
mieszkańców gminy Dydnia jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 1,4%
mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.
Ryc. 5. Stan cywilny mieszkańców Gminy Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 6 Małżeństwa i rozwody w Gminie Dydnia w latach 2002 – 2017.

Źródło: Polska w liczbach
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Przyrost naturalny
Gmina Dydnia ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu 1,12 na 1000 mieszkańców gminy Dydnia. W 2017 roku
urodziło się 90 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga
noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek
liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest większy od średniej dla
województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla
całego kraju.
Ryc. 7. Przyrost naturalny w latach 1995 – 2017 w Gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach

Liczba oraz przyczyny zgonów
W 2016 roku 51,0% zgonów w gminie Dydnia spowodowanych było chorobami
układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w gminie Dydnia były nowotwory, a 5,4%
zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy
Dydnia przypada 9,71 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa
podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.
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Ryc. 8. Przyczyny zgonów w powiecie brzozowskim w latach 2002 – 2016.

Źródło: Polska w liczbach

Migracje
W 2017 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 75 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji
wewnętrznych wynosi dla gminy Dydnia – 26. W tym samym roku 1 osoba zameldowała się z zagranicy oraz zarejestrowano 0
wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.
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Ryc. 9. Migracje na pobyt stały w latach 1995 – 2017 w Gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach
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Biologiczne grupy wieku
69,4% mieszkańców gminy Dydnia jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku
przedprodukcyjnym, a 15,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Ryc. 10. Biologiczne grupy wieku – Gmina Dydnia (dane 2017 rok).

Źródło: Polska w liczbach

Prognoza ludności na lata 2014-2050 opracowana przez Główny Urząd
Statystyczny zakłada systematyczny spadek liczby ludności w Polsce. Według prognozy
dla wsi województwa podkarpackiego, przewiduje się systematyczny spadek liczby
ludności.
Spadek liczby ludności na obszarze województwa podkarpackiego w całym
przyjętym do prognozy okresie spowodowany jest przede wszystkim:
• starzeniem się całego społeczeństwa,
• starzeniem się zasobów siły roboczej,
• zmniejszaniem się liczby i udziału osób w wieku produkcyjnym w ogólnej
populacji ludności,
• wzrostem współczynnika obciążenia demograficznego, zwłaszcza grupy wieku
poprodukcyjnego.
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Ryc. 11. Prognozowane zmiany ludnościowe na obszarze gmin wiejskich w województwie
podkarpackim.
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Źródło: opracowanie własne
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5.2.

WARUNKI MIESZKANIOWE

Ryc. 12. Liczba mieszkań w latach 1995 – 2016.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 13. Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2003 – 2016.

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 14. Zasoby mieszkaniowe – wskaźniki w latach 2003 – 2016.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 15 Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995 – 2017.

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 16 Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995 – 2017.

Źródło: Polska w liczbach
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5.3.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

W zakres infrastruktury społecznej wliczają się:
• oświata i wychowanie,
• ochrona zdrowia i opieka społeczna,
• kultura,
• sport i rekreacja,
• gospodarka komunalna (np. infrastruktura techniczna typu wodociąg, kanalizacja,
gaz, telefon, droga, usuwanie odpadów, ochrona przeciwpożarowa, cmentarze),
• instytucje o znaczeniu państwowym – policja, poczta, administracje socjalne.
Oświata i wychowanie
Liczba osób w wieku potencjalnej nauki 2 013 (3-24 lata), (w tym 966 kobiet oraz
1 047 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności
posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,2% średnie
ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym
zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców gminy Dydnia, gimnazjalnym 6,2%,
natomiast 27,0% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację
przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu do całego województwa
podkarpackiego mieszkańcy gminy Dydnia mają znacznie niższy poziom wykształcenia.
Wśród kobiet mieszkających w gminie Dydnia największy odsetek ma wykształcenie
podstawowe ukończone (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni
najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz podstawowe
ukończone (23,8%). 15,8% mieszkańców gminy Dydnia w wieku potencjalnej nauki (324 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród
dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 530
uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego przypada 1,65 dzieci w wieku przedszkolnym. W grupie
wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności
(23,4% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach
podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek
wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
wynosi 91,00. W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadpodstawowym (15-18 lat)
kształci się 18,0% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków).W
przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat)
znajduje się 28,4% mieszkańców gminy Dydnia w wieku potencjalnej nauki (29,0%
kobiet i 27,9% mężczyzn).

Strona 71 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

Ryc. 17. Poziom wykształcenia w gminie Dydnia (dane 2011 rok).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 18. Poziom wykształcenia w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 19. Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 20. Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 21. Szkoły podstawowe w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 22. Lista szkół podstawowych w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 23. Szkoły gimnazjalne w gminie Dydnia (dane 2016 rok – obecnie podstawowe).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 24. Lista szkół gimnazjalnych w gminie Dydnia (dane 2016 rok – przekształcone w szkoły podstawowe). Źródło: Polska w liczbach

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 25. Edukacyjne grupy wieku w gminie Dydnia (dane 2017 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Na terenie gminy funkcjonują 3 placówki służy zdrowia tj.
• Centrum medyczne S-MED w Dydni
• Centrum medyczne S-MED filia w Witryłowie
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niebocku
Ponadto na terenie gminy funkcjonują: placówki rehabilitacyjne w Jabłonce,
Niebocku i Dydni, punkty apteczne w Niebocku i Dydni oraz prywatny gabinet
weterynaryjny. Opieka hospitalizacyjna zapewniona jest w szpitalu powiatowym
w Brzozowie.
W gminie brak jest placówek stacjonarnej opieki społecznej, zwłaszcza nad ludźmi
starszymi, których populacja w gminie jest znacząca i ma tendencję wzrostową.
Kultura
Ryc. 26. Domy i ośrodki kultury w gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 27. Biblioteki publiczne w gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 28. Kluby sportowe w gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach

Inne
Poszczególne miejscowości gminy należą do 6 parafii:
• Parafia pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni (obejmuje
miejscowości: Dydnia, Krzywe, Krzemienna, Obarzym, Temeszów),
• Parafia w Grabówce (obejmuje Grabówkę i Lalin – gm. Sanok),
• Parafia pw. Jana Kantego w Niebocku (obejmuje Niebocko),
• Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem (obejmuje Końskie,
Witryłów),
• Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa w Borownicy (obejmuje miejscowości:
Ulucz, Jabłonica Ruska, Borownica – gm. Bircza, Żohatyń – gm. Bircza),
• Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce (obejmuje miejscowości:
Jabłonka i Wydrna).
Pozostałe instytucje administracji publicznej na terenie gminy Dydnia: Urząd
Gminy w Dydni, Policja, placówka pocztowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Dydni
i strażnice w każdej wsi za wyjątkiem Ulucza, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku –
Oddział w Dydni, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Boguchwała – punkt
doradczy w Dydni.
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Wyposażenie gminy Dydnia w placówki infrastruktury społecznej o charakterze
publicznym należy uznać za zadawalające w sensie ilościowym oraz w znaczeniu
dostępności.
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6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
LUDNOŚCI I JEJ MIENIA
6.1.

ZAGROŻENIA EROZJĄ I OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

Na terenie gminy Dydnia występuje jedno osuwisko aktywne okresowo,
o powierzchni powyżej 5 arów w zachodniej części gminy Dydnia, na północny zachód od
Ulucza, przy granicy z gminą Bircza. Jest to osuwisko niskie, o wysokości do 3 m z wyraźną
formą zachowania. Drugie osuwisko znajdujące się częściowo na terenie gminy Dydnia
i częściowo na terenie gminy Bircza jest nieaktywne.
Dokonujac teoretycznych analiz, należy stwierdzić, iż tam, gdzie nachylenie zboczy
wynosi ponad 20%, czyli w większości terenów górzystych istnieje duże zagrożenie
występowania ruchów geodynamicznych – osuwisk. W rozległych dolinach potoków,
gdzie powierzchnia terenu nie wykazuje dużych deniwelacji, nie występują tereny
potencjalnego osuwania się mas ziemnych.
Dla zapewnienia bezpiecznego posadowienia obiektów budowlanych, należy
dostosować warunki posadowienia tychże obiektów, do warunków geotechnicznych
gruntu, zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami prawa.
6.2.

ZAGROŻENIA POWODZIĄ

Naturalne warunki środowiskowe związane z położeniem części gminy Dydnia
w dolinie rzeki San, stwarzają zagrożenie wystąpienia stanów powodziowych. Oprócz
Sanu, zagrożenie powodziowe stwarzają niektóre mniejsze rzeki i potoki. Przy wysokich
stanach wody, szczególnie w okresie zwiększonych opadów atmosferycznych, zalewają
one przylegające do koryta najniższe fragmenty swych dolin.
Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie rzeki San
wyznaczony został na podstawie map ryzyka powodziowego oraz map zagrożenia
powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W gminie Dydnia obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, są obszary
wyznaczone w oparciu o zasięg zalewu od Sanu, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%).
Potok Przysietnica, w czasie wysokich stanów lokalnie podtapia część swych dolin.
Źródła tego potoku znajdują się w podszczytowych partiach wzniesień Pogórza.
Charakteryzują się one niewielką, podobną długością, dużymi spadkami i bardzo szybko
reagują na zwiększone zasilanie. Powodowane jest to dużym nachyleniem stoków,
głównie bezleśnych, z mało przepuszczalnym podłożem.
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Ze względu na górski charakter Sanu szybko i łatwo następują w nim przybory
wody, szczególnie podczas obfitych opadów atmosferycznych. Dlatego też cała dolina
Sanu zagrożona jest wystąpieniem wód powodziowych. Zagrożenie takie występuje
również ze strony potoku „Jabłonka” przepływającego przez miejscowości Jabłonka,
Dydnia i Krzemienna oraz ze strony potoku „Grabówka” przepływającego przez
Niebocko.
6.3.

ZAGROŻENIA POCHODZĄCE OD PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Głównymi emitorami pól elektromagnetycznych na terenie gminy są sieci energetyczne
oraz transformatory. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401) art. 55 pkt 1: nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;
2) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym
15kV;
3) 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym
30kV;
4) 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym
110kV;
5) 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV.
Ponadto przez gminy Jasienica Rosielna, Domaradz i Nozdrzec przebiega pas
o szerokości 100 m na trasie łączącej nadajnik telewizyjny i radiowy Sucha Góra k. Krosna
z podobnym nadajnikiem w okolicach Przemyśla. Na obszarze pasa o szerokości 100 m
zabroniona jest budowa wysokich obiektów.
6.4.

ZAGROŻENIA POCHODZĄCE OD HAŁASU

Jednym z zasadniczych źródeł hałasu w gminie jest hałas komunikacyjny.
Największe zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje wzdłuż drogi wojewódzkiej
Nr 835 Przework – Grabownica Starzeńska.
Innym istotnym źródłem hałasu na terenie gminy są zakłady przemysłowe
i warsztaty usługowe. Są to źródła hałasu o ograniczonym zasięgu oddziaływania,
wpływają one na klimat akustyczny, jednakże wpływ ten ma charakter lokalny. Takie
stacjonarne źródła hałasu mogą jednak powodować uciążliwości dla osób
zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie.
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6.5.

ZAGROŻENIE DLA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

W granicach gminy Dydnia wyróżnić można pięć Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych. Ich charakterystykę zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tab. 3. Charakterystyka JCWP na terenie gminy Dydnia.
Nazwa JCWP
Europejski kod
JCWP
Długość JCWP
Powierzchnia
JCWP
Obszar dorzecza
Region wodny
Scalona Część
Wód

Zlewnia
bilansowa
Właściwe RZGW
Typ JCWP

Status JCWP

San od Tyrawki
do Olszanki
PLRW20001522
379
~ 85,77km
~ 261,47km2

Stara Rzeka

Borownica

Witryłówka

PLRW20001222
3349
~ 19,32km
~ 45,09km2

PLRW20001222
3336
~ 8,22km
~ 11,48km2

PLRW20001222
3338
~ 6,32km
~ 12,99km2

obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Górnej Wisły
San od ujścia
Tyrawki do
ujścia Cisowej
wraz z nią
(GW0810)
San z Wisłokiem

obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Górnej Wisły
San od ujścia
Tyrawki do
ujścia Cisowej
wraz z nią
(GW0810)
San z Wisłokiem

obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Górnej Wisły
San od ujścia
Tyrawki do
ujścia Cisowej
wraz z nią
(GW0810)
San z Wisłokiem

obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Górnej Wisły
San od ujścia
Tyrawki do
ujścia Cisowej
wraz z nią
(GW0810)
San z Wisłokiem

San z Wisłokiem

RZGW
w Krakowie
Średnia rzeka
wyżynna wschodnia (15)
naturalna część
wód
dobry
niezagrożona
dobry stan
ekologiczny

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

naturalna część
wód
dobry
niezagrożona
dobry stan
ekologiczny

naturalna część
wód
dobry
niezagrożona
dobry stan
ekologiczny

silnie zmieniona
część wód
dobry
niezagrożona
dobry potencjał
ekologiczny

silnie zmieniona
część wód
zły
zagrożona
dobry potencjał
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Ocena stanu
Ocena zagrożenia
Cel
środowiskowy –
stan/potencjał
ekologiczny
Cel
dobry stan
dobry stan
środowiskowy –
chemiczny
chemiczny
stan chemiczny
Ekoregion wg.
Karpaty (10)
Karpaty (10)
Kondrackiego
Źródło: warunki.krakow.rzgw.gov.pl

Stobnica do
Łądzierza
PLRW20001222
644
~ 67,47km
~ 149,25km2
obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Górnej Wisły
Stobnica
(GW0819)

Na terenie powiatu brzozowskiego występują dwa poziomy wodonośne wód
podziemnych które wykorzystywane są do zaopatrzenia w wodę mieszkańców tego
regionu. Jest to płytszy czwartorzędowy poziom wodonośny oraz głębszy, fliszowy
(trzeciorzędowo – kredowy).

Strona 83 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

Czwartorzędowy poziom występuje głównie w obrębie dolin przepływających tu
rzek i potoków i jest on o bardzo ograniczonym rozprzestrzenieniu poziomym. Ponadto
jego wykształcenie litologiczne i miąższość decyduje o tym, że poziom ten nie
przedstawia większego praktycznego znaczenia dla budowy ujęć zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Średnia wydajność tego poziomu waha się w granicach od 100
litrów do kilku metrów sześciennych na godzinę. Charakteryzuje się on dużą
niestabilnością i uzależniony jest głównie od intensywności opadów atmosferycznych.
Ujmowany jest głównie pojedynczymi studniami kopanymi zaopatrującymi indywidualne
gospodarstwa rolne oraz budynki mieszkalne.
Według danych opracowanych przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie
w połowie lat dziewięćdziesiątych ilość wykonanych i zaewidencjonowanych (Bank
Hydro) otworów studziennych (studnie wiercone) na terenie gminy Dydnia wynosi 10,
a na całym terenie powiatu brzozowskiego około 120.
Większość studni głębinowych wierconych dla osób fizycznych na potrzeby
zaspokojenia własnego gospodarstwa domowego nie posiada opracowanych
dokumentacji geologicznych określających ich zasoby eksploatacyjne, gdyż zgodnie
z obowiązującym prawem wodnym w ramach zwykłego korzystania z wód nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla osób fizycznych. W związku
z tym, rzeczywista ilość wykonanych i eksploatowanych na tym terenie studni
głębinowych jest znacznie większa.
Szczególnej ochronie podlegają wody podziemne i obszary ich zasilania, z uwagi,
że stanowią one podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę. Stąd też należy
zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na
obszary ich zasilania, a także utrzymać w równowadze zasoby tych wód. W tym celu
określono obszary ochronne zbiorników wód podziemnych i głównych zbiorników wód
podziemnych (GZWP), podlegających szczególnej ochronie. Teren gminy położony jest
poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Teren gminy jest mało zasobny w wody podziemne. Wydajność wód wgłębnych
uzyskiwanych z pojedynczych odwiertów w tym rejonie waha się w granicach od 1 – 5
m3/h. Występują źródła naturalne o małej wydajności.
Gmina posiada wodociągi zlokalizowane w następujących miejscowościach:
- Witryłów – o długości około 0,70 km oraz średniej wydajności 3,0 m3/h.
- Ulucz – o długości około 1,49 km oraz średniej wydajności 3,6 m3/h.
- Końskie – o długości około 0,45 km oraz średniej wydajności 2,5 m3/h.
Pozostała część mieszkańców korzysta z indywidualnych studni kopanych
i wierconych. Brak jest dodatkowych sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
6.6.

ZAGROŻENIE DLA JAKOŚCI POWIETRZA

Zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje w postaci gazowej, ciekłej lub
stałej, znajdujące się w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami, lub
substancje będące jego naturalnymi składnikami, lecz występujące w zwiększonych
ilościach.
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Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja antropogeniczna tj.
procesy energetycznego spalania paliw, przemysłowe procesy technologiczne,
komunikacja, sektor komunalno - bytowy oraz rolnictwo.
O stanie zanieczyszczenia w gminie Dydnia decyduje przede wszystkim emisja
napływająca z większych miast znajdujących się w sąsiedztwie gminy: Brzozów, Sanok
oraz gmin sąsiednich, a tylko nieznacznie z obszaru samej gminy.
W gminie Dydnia głównymi źródłami zanieczyszczeń są:
▪ kotłownie gazowe zlokalizowane w: Szkole Podstawowej w Dydni i Jabłonce,
Niebocku, Końskiem, Grabówce, Wydrnej, Środowiskowym Domu Samopomocy
w Krzywem, byłym Ośrodku Zdrowia w Krzemiennej (ośrodek opieki paliatywnej hospicjum), byłej Szkole Podstawowej w Temeszowie, Gminnym Ośrodku Kultury,
Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, Urzędzie Gminy w Dydni,
▪ kotłownie olejowe zlokalizowane w: Szkole Podstawowej w Niewistce i Obarzymie.
Oprócz kotłowni na zanieczyszczenie powietrza mają wpływ istniejące jednostki
organizacyjne: mniejsze i większe zakłady produkcyjno-przemysłowe.
Opracowanie „Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 20132015” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Rzeszów 2016)
określa szczegółowo stan czystości środowiska w województwie. Na jego podstawie
można odnieść się do stanu jakości powietrza w omawianym rejonie.
W latach 2010-2015 stężenia średnioroczne dwutlenku siarki w województwie
podkarpackim utrzymywały się na niskim poziomie. Na żadnej stacji pomiarowej
w województwie nie zanotowano przekroczeń ustalonych dla SO2 normy doboweji 1godzinnej. Jeśli chodzi o stężenia średnioroczne dwutlenku azotu w latach 2010-2015,
jedynie w roku 2011 na dwóch stacjach tła miejskiego zanotowano przekroczenia
ustalonej dla NO2 normy 1-godzinnej. Ilość stwierdzonych stężeń 1-godzinnych wyższych
od 200 g/m3 nie przekroczyła dopuszczonych 19 zdarzeń w ciągu roku. Stężenia
średnioroczne pyłu PM10 w latach 2010-2015 na stacjach pomiarowych zawierały się
w przedziale 28-50 g/m3 (70-125% normy). Najwyższe stężenie średnioroczne pyłu
PM10 wystąpiło w 2012 roku w Jarosławiu. W analizowanym okresie ponadnormatywne
stężenia średnioroczne pyłu PM10 zanotowano na stacjach pomiarowych w Rzeszowie,
Jaśle, Jarosławiu, Krośnie, Przemyślu i Mielcu. Na przestrzeni lat 2010-2015 widoczne jest
powolne obniżanie się stężeń średniorocznych pyłu w podkarpackich miastach.
Reasumując, stan czystości powietrza w gminie jest zadowalający. Rejon ten ze
względu na znaczną odległość od większych miast, jest jednym z czyściejszych rejonów
województwa podkarpackiego.
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7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY WRAZ Z BILANSEM
TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju gminy Dydnia do 2020 roku
przeprowadzono szereg spotkań warsztatowych i ankiet z mieszkańcami gminy, które
wskazują potrzeby i możliwości rozwoju mieszkańców oraz gminy. Potrzeby obejmują:
− zabezpieczenie materialne,
− wyżywienie,
− schronienie,
− bezpieczeństwo,
− zdrowie i życie,
− opiekę,
− rozwój ludzi,
− rekreację, wygodę, przyjemności,
− kulturę,
− wartości moralne i potrzeby religijne,
− kreację otoczenia, poczucie użyteczności, uznanie, gratyfikację, akceptację
− tożsamość z gminą, ład przestrzenny
− swobodę i łatwość kontaktów przestrzennych,
− kontakty społeczne, więź grupową.
Na podstawie wyżej wymienionych potrzeb opracowano poniższą tabelę.
Tab. 4. Mocne i słabe strony gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
ATUTY GMINY
SŁABOŚCI GMINY
− dobre położenie komunikacyjne,
− sieć handlowa zapewniająca sprawne
zaopatrzenie w podstawowe produkty,
− wzrost miejsc pracy w lokalnych
podmiotach gospodarczych,
− organizacja prac interwencyjnych,
− łatwy dostęp do infrastruktury,
− łatwy dostęp do materiałów
budowlanych (hurtownie),
− istniejący potencjał dla rozwoju
turystyki wiejskiej,
− systematycznie rozbudowywana sieć
kanalizacyjna,
− funkcjonujące jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej,
− dobra znajomość środowiska, jego
problemów przez władze gminy,
− funkcjonujące ośrodki zdrowia,

− ograniczona oferta lokalnych, spożywczych
produktów rolnych,
− niskie kwalifikacje zawodowe znacznej części
osób bezrobotnych,
− wysoki udział osób młodych wśród
bezrobotnych,
− ograniczone możliwości podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
− duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
− braki kapitałowe w gospodarstwach rolnych
na inwestycje podnoszące ich zdolności
konkurencyjne,
− niskie wynagrodzenie oferowane
w lokalnych przedsiębiorstwach,
− niedostatecznie rozwinięty sektor MSP,
− niewystarczające uzbrojone tereny pod
budownictwo mieszkaniowe,
− niewystarczające oznakowanie dróg,
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− sprawnie funkcjonujący Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,
− systematycznie rozwijana baza
sportoworekreacyjna,
− wzrost aktywności klubów
sportowych,
− wysokie walory środowiska
naturalnego,
− zwiększająca się liczba
funkcjonujących organizacji
pozarządowych nastawionych na
rozwiązywanie problemów lokalnych,
− zdecydowana poprawa dostępności
sieci telefonii komórkowej,
− walory przyrodniczo - krajobrazowe
gminy,
− istniejące i łatwo dostępne obiekty
sakralne,
− istniejące zabytki kultury materialnej
i duchowej,
− istniejące obiekty kulturalnorekreacyjnosportowe,
− odbywające się cykliczne imprezy
kulturalne na terenie gminy,
− zwiększająca się liczba osób, które chcą
pracować na rzecz swojego
środowiska,
− wysoki poziom wykształcenia osób
chętnych do pracy na rzecz środowisk
lokalnych,
− pozytywny stosunek władz gminy dla
inicjatyw osób i organizacji
działających na rzecz społeczności
lokalnych,
− szeroko rozwinięte zajęcia
pozalekcyjne w szkołach,
− funkcjonująca orkiestra dęta, teatr,
kapela ludowa,
− systematycznie rozbudowywane
i modernizowane obiekty oświatowe,
− tradycja i zwyczaje kulturalno –
sportowe,
− funkcjonujące koła gospodyń wiejskich.

− niszczenie dróg w związku z przekraczaniem
dopuszczalnego tonażu,
− brak bezpiecznych szlaków komunikacyjnych
dla rowerzystów,
− niedostateczny dozór policyjny,
− lęk przed ujawnianiem przemocy,
− obawa przed reakcją otoczenia w obliczu
ujawnienia zdarzenia przestępczego lub
wykroczenia,
− wciąż duży udział budynków mieszkalnych
i komunalnych o znacznej energochłonności,
− wykorzystywanie przestarzałych technologii
grzewczych,
− ograniczone możliwości rozwijania
lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji
i profilaktyki w gminie (mała liczba
mieszkańców, niska zasobność finansowa
mieszkańców, ograniczenia lokalowe)
− małe powszechne zrozumienie istoty
problemu choroby osób uzależnionych od
alkoholu,
− mało osób chętnych do niesienia stałej
pomocy osobom niedołężnym, chorym
i niepełnosprawnym,
− zbyt mało działań integrujących środowisko
(imprezy masowe, szkolenia, inne),
− niewystarczająca troska rodziców
o prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny
dzieci i młodzieży,
− bardzo mała aktywność mieszkańców
w zakresie aktywności ruchowej,
− niewystarczająca ilość godzin
przeznaczonych na gimnastykę korekcyjną
w szkołach,
− styl życia dzieci i młodzieży sprzyjający
powstawaniu wad postawy,
− ograniczone możliwości zatrudnienia
specjalistów, trenerów w zakresie rozwoju
fizycznego,
− mało pozytywnych wzorców zachowań
prospołecznych,
− brak atrakcyjnych, powszechnie dostępnych
lokalnych środków masowego przekazu,
− brak zorganizowanych form spędzania
wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych,
− bariery architektoniczne dla
niepełnosprawnych,

Strona 87 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia
− niewystarczająca oferta istniejących świetlic
środowiskowych i klubów sportowych,
− ograniczony dostęp do Internetu,
− ograniczone środki finansowe na zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne,
− niewystarczające środki finansowe na
prowadzenie działalności kulturalnej
w gminie,
− słabe wyposażenie placówek kulturalnych,
− mała różnorodność oferty kulturalnej,
− brak wsparcia finansowego dla działań
społecznych w środowisku lokalnym,
− małe doświadczenie organizacji
pozarządowych w pozyskiwaniu środków
z funduszy zewnętrznych,
− ograniczone możliwości rozwoju
zawodowego,
− słabe przygotowanie UG do świadczenia eusług,
− konieczność modernizacji, dostosowania
istniejących obiektów i terenów naturalnych
na potrzeby turystyki,
− małe zaangażowanie organizacji i grup
społeczno - zawodowych w działaniach na
rzecz gminy,
− istniejące ukryte bezrobocie na wsiach.
Źródło: Zasoby Gminy Dydnia

Ocena czynników rozwojowych w zakresie potencjału technicznego (budynków
i budowli, infrastruktury technicznej i społecznej, systemów zabezpieczeń,
eksploatacji i odnowy), ekologicznego i ludzkiego.
Tab. 5.
ATUTY GMINY
−
−
−

−
−
−

przepływająca przez teren gminy rzeka
San,
stawy usytuowane na terenie gminy,
dobra lokalizacja w stosunku do ponad
lokalnych ośrodków miejskich regionu
(Sanoka, Dynowa, Krosna i Leska),
są warunki przestrzenne do rozbudowy
układu komunikacyjnego,
sprawnie działający Samorząd Gminy,
istniejąca koncepcja skanalizowania
i zwodociągowania obszaru całej gminy,

SŁABOŚCI GMINY
−

−
−
−
−

ograniczone możliwości prowadzenia
inwestycji infrastrukturalnych w zakresie
adekwatnym do potrzeb,
zbyt mała przepustowość dróg w sezonie
letnim,
mała zasobność terenu w wody
podziemne,
brak zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
znaczne koszty z tytułu odszkodowań
związanych z budową infrastruktury
(drogi, sieci, kolektory),
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−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−

poprawiający się stan techniczny
budynków mieszkalnych,
dostępność sieci telefonii komórkowej,
funkcjonowanie jednostek ochotniczych
straży pożarnych,
systematyczne inwestycje poprawiające
standard techniczny dróg,
wzrost dbałości właścicieli o stan
techniczny i estetykę budynków
mieszkalnych,
realizacja inwestycji służących
zagospodarowaniu ścieków,
wysokie walory przyrodniczo –
krajobrazowe gminy,
wzrastająca wiedza mieszkańców na
temat ochrony środowiska,
stała rozbudowa systemu odbioru
i zagospodarowania ścieków,
istniejące oczyszczalnie ścieków,
funkcjonujący system odbioru śmieci,
dobre warunki do pozyskiwania energii
odnawialnej,
zaangażowanie władz Gminy w sprawy
ludzi młodych,
istniejąca baza kulturalno – oświatowa,
rozwijana baza sportowo – rekreacyjna,
działające kluby sportowe,
położenie w pobliżu miast
umożliwiających kontynuowanie nauki
na poziomie średnim,
zapotrzebowanie na lokalnym rynku
pracy na osoby o wysokich
kwalifikacjach,
walory środowiska sprzyjające
aktywności fizycznej mieszkańców,
prowadzenie gimnastyki korekcyjnej
w szkołach,
prowadzone działania integracyjne
w stosunku do osób niepełnosprawnych,
wysokie zaangażowanie w sprawy
lokalne stałej grupy mieszkańców,
pozytywne przykłady działania różnych
instytucji oraz organizacji
pozarządowych na rzecz rozwoju ludzi.

−
−
−
−
−
−
−

−

−

−
−

−
−

−
−

−

−
−
−
−

zwiększająca się liczba pojazdów
mechanicznych,
niski stopień wykorzystania
odnawialnych źródeł energii,
nieuregulowany stan prawny znacznej
części nieruchomości,
niewłaściwe technologie budowlane
stosowane w przeszłości,
nieuregulowane cieki wodne na terenie
Gminy,
wysoka energochłonność znacznej części
budynków komunalnych i prywatnych,
małe zainteresowanie właścicieli
melioracji szczegółowych ich
konserwacją i utrzymaniem,
tereny prawnie chronione
Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu - utrudnienia dla
inwestycji w tym obszarze,
złe nawyki w zakresie podejścia do
ochrony środowiska (np. wypalanie
traw),
brak pełnej segregacji śmieci,
zanieczyszczenie powietrza w związku ze
spalaniem w kotłowniach prywatnych
śmieci i opału toksycznego,
zanieczyszczenie wód płynących
odpadami stałymi,
niedostateczna promocja
energooszczędnych technologii
budowlanych,
obojętność na zachowania niezgodne
z przepisami ochrony środowiska,
duże rozproszenie zabudowy
zwiększające koszty inwestycji
związanych z budową sieci kanalizacyjnej
czy wodociągowej,
niewystarczająca dbałość rodziców
o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci
i młodzieży,
niski poziom profilaktyki chorób
cywilizacyjnych,
niewystarczający stan techniczny
i wyposażenie infrastruktury zdrowia,
niewystarczająca ilość miejsc pracy,
wzrastająca liczba osób w podeszłym
wieku wymagających opieki,
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−
−

−
−
−
−
−

−

bariery architektoniczne w miejscach
publicznych,
mała aktywność dużej części
mieszkańców w zakresie rozwoju
fizycznego,
naśladownictwo negatywnych wzorców
zachowań,
ograniczone środki finansowe na zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne,
łatwość dostępu do używek osób
niepełnoletnich,
wzrastająca liczba osób nadużywających
alkohol,
niedostatecznie rozwinięta i często
przestarzała infrastruktura sportowo –
rekreacyjna wypoczynkowa,
niewystarczająca liczba masowych
imprez sportowo – rekreacyjnych
integrujących środowisko.

Źródło: Zasoby Gminy Dydnia

Tab. 6. Ocena czynników rozwojowych w zakresie sfery gospodarczej gminy.
ATUTY GMINY
SŁABOŚCI GMINY
−

−
−

−
−

−
−
−

−

tereny prawnie chronione
Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
czystość środowiska, brak
zanieczyszczeń przemysłowych,
bogactwa naturalne (ropa naftowa, gaz
ziemny, żwiry rzeczne, źródła naturalne,
lasy),
ciągłość w realizacji długookresowych
planów gminy przez kolejne kadencje,
wysoki poziom pokrycia planami
przestrzennego zagospodarowania
obszaru Gminy,
przepływająca przez teren gminy rzeka
San,
stawy usytuowane na terenie gminy,
dobra lokalizacja w stosunku do ponad
lokalnych ośrodków miejskich regionu
(Sanoka, Dynowa, Krosna i Leska),
istnienie dobrego potencjału
produkcyjnego,

−
−
−
−

−
−

−

−

−

samowystarczalność wielu mieszkańców
w zakresie zaopatrzenia w żywność,
niska zasobność finansowa mieszkańców
– mniejszy popyt na usługi i inne dobra,
ograniczone możliwości Gminy
wspierania działalności gospodarczej,
brak koncepcji długofalowej polityki
gospodarczej gminy (brak narzędzi
stymulujących rozwój przedsiębiorstw),
brak uzbrojonych terenów
inwestycyjnych,
odpływ wykwalifikowanych
pracowników do innych regionów i za
granicę,
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
ochrony środowiska, energetyczna oraz
teleinformatyczna,
uprzedzenia związane z rozpoczynaniem
działalności gospodarczej, obawa przed
podjęciem ryzyka,
niska zasobność finansowa mieszkańców,
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna, (np. możliwość zapewnienia
energii elektrycznej o dużej mocy),
istniejące zakłady przemysłowe,
utrzymujący się stały poziom liczby
podmiotów gospodarczych,
położenie w pobliżu miast –
potencjalnych rynków zbytu,
położenie w pobliżu granic z Ukrainą
i Słowacją,
wielu doświadczonych pracowników na
rynku pracy,
duża liczba osób będących przejazdem
przez gminę,
duże zasoby siły roboczej na wsi,
dogodne położenie komunikacyjne,
rozwinięta sieć dróg dojazdowych do pól
uprawnych,
korzystne ukształtowanie terenu,
zadowalający stan usprzętowienia
gospodarstw,
łatwy dostęp do środków produkcji
(zaopatrzenie na miejscu),
doświadczenie producentów rolnych,
wsparcie organizacyjne rozwoju
produkcji rolnej ze strony gminy,
średnia klasa bonitacyjna gruntów (III
i IV),
dobre warunki przyrodniczo –
geograficzne,
korzystne położenie komunikacyjne,
dostępność do usług doradczych
w gminie,
istniejąca baza sportowo – rekreacyjna,
unikalne walory przyrodniczo –
turystyczne,
możliwość wykorzystania bazy szkolno sportowej na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego,
łatwy dostęp do środków komunikacji
publicznej,
bardzo dobre położenie geograficzno –
komunikacyjne,
bardzo dobre warunki dla rozwoju
wędkarstwa.

−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−

uprzedzenia związane z rozpoczynaniem
działalności gospodarczej, obawa przed
podjęciem ryzyka,
brak wydzielonych terenów pod
budownictwo przemysłowe,
niski poziom towarowości,
trudności ze zbytem większości
produktów rolnych,
mała dostępność ziemi rolniczej na
powiększanie gospodarstw,
duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
niewykorzystany potencjał produkcyjny
(odłogi - niski koszt utrzymania ziemi
rolniczej),
zły stan urządzeń melioracyjnych,
brak melioracji na części pól uprawnych,
brak zorganizowania się rolników
w zakresie zaopatrzenia i zbytu,
niewystarczające kwalifikacje zawodowe
wielu rolników,
niski poziom urynkowienia produkcji,
zbyt niski udział dochodów gospodarstw
z działalności pozarolniczej,
mała zasobność finansowa mieszkańców
w zakresie realizacji inwestycji
turystycznych,
małe zainteresowanie rolników
prowadzeniem działalności
agroturystycznej,
brak zorganizowanej bazy turystycznej
(pól namiotowych, hoteli, parkingów,
barów szybkiej obsługi),
niewystarczająca informacja na temat
gospodarstw agroturystycznych,
niewystarczająca promocja walorów
turystycznych gminy,
niedostatecznie rozwinięta baza
turystyczna,
małe tradycje w obsłudze ruchu
turystycznego.

Źródło: Zasoby Gminy Dydnia
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7.1. ANALIZA DEMOGRAFICZNA
W skład Gminy Dydnia wchodzą następujące miejscowości:
• Jabłonica Ruska
Wieś Jabłonica Ruska ma 6 mieszkańców, z czego 33,3% stanowią kobiety, a 66,7%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 20,0%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 50 i jest znacznie mniejszy od współczynnika feminizacji dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Jabłonica Ruska zamieszkiwało 2 osoby (1 kobieta oraz 1 mężczyzna).
• Krzemienna
Wieś Krzemienna ma 429 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 104 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla
województwa podkarpackiego oraz porównywalny do współczynnika dla całej Polski.
60,8% mieszkańców wsi Krzemienna jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku
przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Krzemienna 64,4 osób w wieku
nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc większy od
wskaźnika dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do wskaźnika
obciążenia demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Krzemienna zamieszkiwało 413 osób (209 kobiet oraz 204 mężczyzn).
• Dydnia
Wieś Dydnia ma 1 520 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 3,3%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 102 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla
województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dla całej
Polski. 64,3% mieszkańców wsi Dydnia jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku
przedprodukcyjnym, a 15,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Dydnia 55,6 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc mniejszy od wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od wskaźnika obciążenia
demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Dydnia zamieszkiwało 1533 osób (777 kobiet oraz 756 mężczyzn).
• Niebocko
Wieś Niebocko ma 1 596 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 7,9%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 98 i jest nieznacznie mniejszy od współczynnika feminizacji
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dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od współczynnika dla całej Polski.
63,1% mieszkańców wsi Niebocko jest w wieku produkcyjnym, 24,5% w wieku
przedprodukcyjnym, a 12,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Niebocko 58,5 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc porównywalny do wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskaźnika obciążenia demograficznego
dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Niebocko zamieszkiwało 1561 osób (782 kobiet oraz 779 mężczyzn).
• Grabówka
Wieś Grabówka ma 541 mieszkańców, z czego 48,1% stanowią kobiety, a 51,9%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 93 i jest znacznie mniejszy od współczynnika feminizacji dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski.
62,3% mieszkańców wsi Grabówka jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku
przedprodukcyjnym, a 15,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Grabówka 60,5 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc porównywalny do wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskaźnika obciążenia
demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Grabówka zamieszkiwało 565 osób (275 kobiet oraz 290 mężczyzn).
• Końskie
Wieś Końskie ma 454 mieszkańców, z czego 46,7% stanowią kobiety, a 53,3% mężczyźni.
W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Współczynnik feminizacji we
wsi wynosi 88 i jest znacznie mniejszy od współczynnika feminizacji dla województwa
podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 62,1%
mieszkańców wsi Końskie jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku
przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Końskie 61,0 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc porównywalny do wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskaźnika obciążenia
demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Końskie zamieszkiwało 481 osób (232 kobiet oraz 249 mężczyzn).
• Niewistka
Wieś Niewistka ma 298 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 8,0%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 100 i jest nieznacznie mniejszy od współczynnika feminizacji
dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od współczynnika dla całej Polski.
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55,7% mieszkańców wsi Niewistka jest w wieku produkcyjnym, 23,2% w wieku
przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Niewistka 79,5 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskaźnika obciążenia
demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Niewistka zamieszkiwało 288 osób (137 kobiet oraz 151 mężczyzn).
• Krzywe
Wieś Krzywe ma 418 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.
W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 7,1%. Współczynnik feminizacji we
wsi wynosi 102 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla województwa
podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 55,7%
mieszkańców wsi Krzywe jest w wieku produkcyjnym, 23,0% w wieku
przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Krzywe 79,4 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskaźnika obciążenia
demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Krzywe zamieszkiwało 401 osób (191 kobiet oraz 210 mężczyzn).
• Temeszów
Wieś Temeszów ma 338 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 107 i jest nieznacznie większy od współczynnika feminizacji
dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do współczynnika dla całej Polski.
61,2% mieszkańców wsi Temeszów jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku
przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Temeszów 63,3 osób w wieku
nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc nieznacznie
większy od wskaźnika dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do
wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Temeszów zamieszkiwało 313 osób (160 kobiet oraz 152 mężczyzn).
• Jabłonka
Wieś Jabłonka ma 1 111 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 2,7%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 105 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla
województwa podkarpackiego oraz porównywalny do współczynnika dla całej Polski.
63,3% mieszkańców wsi Jabłonka jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku

Strona 94 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

przedprodukcyjnym, a 15,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Jabłonka 58,0 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc nieznacznie mniejszy od wskaźnika
dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskaźnika obciążenia
demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Jabłonka zamieszkiwało 1084 osób (549 kobiet oraz 535 mężczyzn).
• Wydrna
Wieś Wydrna ma 582 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.
W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Współczynnik feminizacji we
wsi wynosi 97 i jest mniejszy od współczynnika feminizacji dla województwa
podkarpackiego oraz mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 60,3% mieszkańców
wsi Wydrna jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0%
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypada we wsi Wydrna 65,8 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia
demograficznego jest więc większy od wskaźnika dla województwa podkarpackiego oraz
nieznacznie większy od wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Wydrna zamieszkiwało 582 osób (287 kobiet oraz 295 mężczyzn).
• Obarzym
Wieś Obarzym ma 347 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 101 i jest nieznacznie mniejszy od współczynnika feminizacji
dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dla całej
Polski. 59,1% mieszkańców wsi Obarzym jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku
przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Obarzym 69,3 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz większy od wskaźnika obciążenia demograficznego
dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Obarzym zamieszkiwało 356 osób (173 kobiet oraz 183 mężczyzn).
• Witryłów
Wieś Witryłów ma 482 mieszkańców, z czego 48,3% stanowią kobiety, a 51,7%
mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 10,9%. Współczynnik
feminizacji we wsi wynosi 94 i jest znacznie mniejszy od współczynnika feminizacji dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski.
59,8% mieszkańców wsi Witryłów jest w wieku produkcyjnym, 22,2% w wieku
przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada we wsi Witryłów 67,4 osób w wieku nieprodukcyjnym.
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Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od wskaźnika dla
województwa podkarpackiego oraz większy od wskaźnika obciążenia demograficznego
dla całej Polski.
Zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie 2018 roku,
miejscowość Witryłów zamieszkiwało 427 osób (204 kobiet oraz 223 mężczyzn).
• Hroszówka – wieś niezamieszkała.
• Ulucz - zgodnie z danymi będącymi w zasobach gminy Dydnia w drugiej połowie
2018 roku, miejscowość Ulucz zamieszkiwało 83 osoby (41 kobiet oraz 42
mężczyzn).
Liczba mieszkańców
Gmina Dydnia ma 7997 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6%
mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek
mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców
województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku
mieszkańców całej Polski.
Tab. 7. Liczba i płeć mieszkańców Gminy Dydnia w roku 2017 w porównaniu
z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.

Jednostka terytorialna

1.

Polska

2.

Województwo Podkarpackie

3.

Powiat brzozowski

4.

Gmina Dydnia

Liczba mieszkańców
z podziałem na płeć
Kobiety
Mężczyźni
19 829 503
18 583 636
51,6%
48,4%
1 086 326
1 042812
51,0%
49,0%
33 310
32 628
50,5%
49,5%
3 949
4 029
49,5%
50,5%

Liczba
mieszkańców
ogółem
38 413 139
2 129 138
65 938
7 978

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tab. 8. Średni wiek mieszkańców Gminy Dydnia w roku 2017 w porównaniu
z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Jednostka terytorialna
Polska
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Dydnia

Średni wiek mieszkańców (lata)
41,4
40,6
39,9
39,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stan cywilny
Mieszkańcy gminy Dydnia zawarli w 2017 roku 55 małżeństw, co odpowiada 6,9
małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla
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województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym
okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 31,6%
mieszkańców gminy Dydnia jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 1,4%
mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.
Tab. 9. Liczba małżeństw w Gminie Dydnia w latach 2012-2017 w porównaniu
z innymi jednostkami terytorialnymi. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Lp.
1.
2.
3.
4.

Jednostka terytorialna
Polska
Województwo podkarpackie

Powiat brzozowski
Gmina Dydnia

Liczba małżeństw
2012
203 850
11 859
415
42

2013
180 396
10 657
346
46

2014
188 488
11 287
375
51

2015
188 832
10 852
322
37

2016
193 455
11 114
383
51

2017
192 576
10 988
360
55

Przyrost naturalny
Gmina Dydnia ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu 1,12 na 1000 mieszkańców gminy Dydnia. W 2017 roku
urodziało się 90 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga
noworodów to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, stosunek liczby
urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest większy od średniej dla
województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla
całego kraju.
Liczba oraz przyczyny zgonów
W 2016 roku 51,0% zgonów w Gmine Dydnia spowodowanych było chorobami
układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w gminie Dydnia były nowotory, a 5,4%
zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy
Dydnia przypada 9,71 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa
podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.
Migracje
W 2017r. zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 75
wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dydnia –
26. W tym samym roku 1 osoba zameldowała się z zagranicy oraz zarejestowano 0
wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.
Tab. 10. Migracje na pobyt stały
w Gminie Dydnia w latach 2012-2017
w porównaniu z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.

Jednostka terytorialna

2012
2013
-6
617
-19
904
1.
Polska
Województwo podkarpackie
-1 947
- 2 273
2.
-148
-255
3.
Powiat brzozowski
-40
-28
4.
Gmina Dydnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Saldo migracji
2014
-15 750
-1 941
-171
-49

2015
brak danych

-2 400
-146
-34

2016
1 505
-1 639
-240
-55

2017
1 436
-1 777
-210
-26
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Biologiczne grupy wieku
W roku 2018 69,4% mieszkańców gminy Dydnia była w wieku produkcyjnym,
15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,3% mieszkańców była w wieku
poprodukcyjnym.
Tab. 11. Biologiczne grupy wieku w Gminie
w porównaniu z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.

Jednostka terytorialna

Przedprodukcyjny
(0-14 lat)
15,2%
1.
Polska
15,1%
2.
Województwo podkarpackie
16,1%
3.
Powiat brzozowski
15,3%
4.
Gmina Dydnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dydnia

w

roku

2018

Grupy wieku
Produkcyjny
(15-64 lat)
67,9%
69,0%
68,5%
69,4%

Poprodukcyjny
(65 lat i więcej)

17,0%
15,9%
15,4%
15,3%

7.2. ANALIZA FINANSOWA
Suma wydatków z budżetu gminy Dydnia wyniosła w 2016 roku 30,6 mln złotych,
co daje 3,8 tys. złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost
wydatków o 26,5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Dydnia
– 38,1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część
wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (33,7%) oraz
na Dział 750 - Administracja publiczna (9,7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln
złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem. Suma dochodów do budżetu gminy Dydnia
wyniosła w 2016 roku 32,6 mln złotych, co daje 4,1 tys. złotych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22,6% w porównaniu do roku 2015.
Największą część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49,2%). Duża
część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28,7%) oraz z Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15,1%). W budżecie gminy
Dydnia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 330 złotych
na mieszkańca (8,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób
prawnych wynosił – 0,2 złotych na mieszkańca (0,0%).
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Ryc. 29. Wydatki budżetu w gminie Dydnia według działów (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 30. Dochody budżetu w gminie Dydnia według działów klasyfikacji budżetowej
(dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 31. Wydatki budżetu gminy Dydnia według działów klasyfikacji budżetowej w latach
2009 – 2016.

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 32. Dochody budżetu gminy Dydnia według działów klasyfikacji budżetowej
w latach 2009 – 2016.

Źródło: Polska w liczbach

7.3. ANALIZA SPOŁECZNA
W 2017 roku w gminie Dydnia oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000
mieszkańców oddano więc do użytku 1 nowy lokal. Jest to wartość znacznie mniejsza od
wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej
Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dydnia to 2 178 nieruchomości. Na
każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 272 mieszkań. Jest to wartość znacznie
mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od
średniej dla całej Polski. W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele
indywidualne. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dydnia
to 6,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego
oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia
użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Dydnia to
148,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla
województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni
nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,83%
mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,00% nieruchomości wyposażonych jest
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w ustęp spłukiwany, 80,95% mieszkań posiada łazienkę, 58,22% korzysta z centralnego
ogrzewania, a 70,29% z gazu sieciowego.
Tab. 12. Liczba mieszkań w Gminie Dydnia w latach 2012-2017 w porównaniu
z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Jednostka
terytorialna
Polska
Województwo podkarpackie

Powiat brzozowski
Gmina Dydnia

Liczba mieszkań
2012

2013

2014

2015

2016

2017

13 722 786
630 223
17 898
2 139

13 852 896
635 669
18 033
2147

13 983 039
641 447
18 202
2 159

14 119 452
648 473
18 370
2 168

14 272 010
655 739
18 515
2 178

14 439 777
brak danych
brak danych
2 182

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tab. 13. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w Gminie Dydnia
w latach 2012-2017 w porównaniu z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.

Jednostka
terytorialna

Przeciętna pow. użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2]

2012
2013
25,9
26,3
Województwo podkarpackie
23,7
24,0
Powiat brzozowski
22,3
22,7
Gmina Dydnia
21,5
21,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
1.
2.
3.
4.

Polska

2014
73,4
24,4
23,1
22,0

2015
73,6
24,7
23,4
22,3

2016
73,8
25,1
23,8
22,6

2017
74,0
brak danych
brak danych

22,7

Tab. 14. Przeciętna powierzchnia nieruchomości oddanych do użytku w Gminie Dydnia
w latach 2012-2017 w porównaniu z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.

Jednostka
terytorialna

Przeciętna pow. nieruchomości oddanych do użytku [m2]

2012
2013
102,4
104,6
Województwo podkarpackie
113,5
119,0
Powiat brzozowski
129,6
131,4
Gmina Dydnia
131,2
118,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
1.
2.
3.
4.

Polska

2014
100,9
116,6
127,4
129,1

2015
99,8
108,4
131,0
125,8

2016
94,5
107,1
130,6
128,2

2017
92,7
106,5
139,2
148,9

W gminie Dydnia na 1000 mieszkańców pracuje 91 osób. 52,9% wszystkich
pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane
w gminie Dydnia wynosiło w 2017 roku 19,2% (24,1% wśród kobiet i 15,3% wśród
mężczyzn).
W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dydnia wynosiło
3 476,04 PLN, co odpowiada 76,8% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dydnia 759 osób wyjeżdża
do pracy do innych gmin, a 196 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc
saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -563. 60% aktywnych zawodowo
mieszkańców gminy Dydnia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo), 10,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,0% w sektorze
usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia,
informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność
finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
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Tab. 15. Szacunkowa stopa bezrobocia w Gminie Dydnia w latach 2012-2017
w porównaniu z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.

Jednostka
terytorialna

Szacunkowa stopa bezrobocia [%]

2012
2013
1.
Polska
13,4
13,4
Województwo podkarpackie
2.
16,4
16,3
3.
Powiat brzozowski
24,4
24,3
4.
Gmina Dydnia
27,5
27,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2014
11,4
14,6
22,6
26,4

2015
9,7
13,2
20,7
23,8

2016
8,2
11,5
18,8
21,4

2017
6,6
9,7
16,7
19,4

Tab. 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Dydnia w latach 20122017 w porównaniu z innymi jednostkami terytorialnymi.
Lp.

Jednostka
terytorialna

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [PLN]

2012
2013
3 744
3 877
Województwo podkarpackie
3 152
3 283
Powiat brzozowski
2 910
2 965
Gmina Dydnia
2 910
2 965
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
1.
2.
3.
4.

Polska

2014
4 004
3 412
3 078
3 078

2015
4 151
3 528
3 163
3 163

2016
4 291
3 654
3 285
3 285

2017
4 528
3 837
3 476
3 476

W 2017 roku w gminie Dydnia stwierdzono szacunkowo 51 przestępstw. Oznacza
to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 6,38 przestępstw. Jest to wartość
znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza
od średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla
wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dydnia wynosi 81,60% i jest porównywalny do
wskaźnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od
wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dydnia najwięcej
stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,44 (wykrywalność 77%) oraz
przeciwko mieniu - 2,58 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (96%), drogowe - 1,35 (100%) oraz
o charakterze gospodarczym – 1,39 (73%).
Ryc. 33. Wskaźniki obciążenia demograficznego oraz mobilne grupy wieku.

Źródło: Polska w liczbach

Strona 103 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

Ryc. 34. Przestępstwa stwierdzone (oszacowane) w gminie Dydnia w latach 2012-2017.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 35. Wskaźniki wykrywalności sprawców w gminie Dydnia w latach 2012-2017.

Źródło: Polska w liczbach

Liczba osób w wieku potencjalnej nauki 2 013 (3-24 lata), (w tym 966 kobiet oraz
1 047 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności
posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,2% średnie
ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym
zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców gminy Dydnia, gimnazjalnym 6,2%,
natomiast 27,0% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację
przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu do całego województwa
podkarpackiego mieszkańcy gminy Dydnia mają znacznie niższy poziom wykształcenia.
Wśród kobiet mieszkających w gminie Dydnia największy odsetek ma wykształcenie
podstawowe ukończone (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni
najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz podstawowe
ukończone (23,8%). 15,8% mieszkańców gminy Dydnia w wieku potencjalnej nauki
(3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród
dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 530
uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego przypada 1,65 dzieci w wieku przedszkolnym. W grupie
wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności
(23,4% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach
podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek
wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
wynosi 91,00. W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadpodstawowym (15-18 lat)
kształci się 18,0% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków).
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W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat)
znajduje się 28,4% mieszkańców gminy Dydnia w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet
i 27,9% mężczyzn).
Ryc. 36. Poziom wykształcenia w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 37. Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 38. Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 39. Szkoły podstawowe w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 40. Lista szkół podstawowych w gminie Dydnia (dane 2016 rok).

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 41. Szkoły gimnazjalne w gminie Dydnia (dane 2016 rok – obecnie podstawowe).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 42. Lista szkół gimnazjalnych w gminie Dydnia (dane 2016 rok – przekształcone
w szkoły podstawowe).

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 43. Edukacyjne grupy wieku w gminie Dydnia (dane 2017 rok).

Źródło: Polska w liczbach

7.4. ANALIZA GOSPODARCZA
W gmine Dydnia w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 403
podmioty gospodarki narodowej, z czego 333 stanowiły osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 45
podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (52)
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podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (35) w roku 2014. W tym samym
okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej
(27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku. Według danych z rejestru
REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dydnia najwięcej
(9) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując
rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej
(387) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 3,5% (14)
podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,7%
(148) podmiotów, a 59,8% (241) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako
pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w gminie Dydnia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są
budownictwo (33,0%) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (23,4%).
Ryc. 44. Stan rejestru.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 45. Podmioty według klas wielkości.

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 46. Podmioty według form prawnych.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 47. Rodzaj przeważającej działalności.

Źródło: Polska w liczbach
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7.5. ANALIZA – KULTURA, NAUKA, SPORT
Ryc. 48. Domy i ośrodki kultury w gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach

Ryc. 49. Biblioteki publiczne w gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach
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Ryc. 50. Kluby sportowe w gminie Dydnia.

Źródło: Polska w liczbach

7.6. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na obszarze Gminy Dydnia obowiązują następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego:
• Uchwała Nr XXIII/148/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 1” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/149/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 2” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/150/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 3” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/151/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 4” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/152/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 5” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/153/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 6” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/154/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 7” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/155/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Dydnia - 8” w gminie Dydnia.
• Uchwała Nr XXIII/156/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Niebocko - 1” w gminie Dydnia.

Strona 111 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uchwała Nr XXIII/157/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Niebocko – 2 i 3” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/158/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Niebocko - 4” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/159/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Niebocko - 5” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/160/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Niebocko - 7” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/161/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Jabłonka - 1” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/162/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Jabłonka - 2” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/163/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Jabłonka - 3” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/164/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Jabłonka - 4” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/165/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Jabłonka - 5” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/166/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Końskie – 1 i 2” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/167/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Końskie – 3” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/168/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu rekreacyjnego
„Krzemienna - 1” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/169/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego „Krzemienna – 4” w gminie Dydnia.
Uchwała Nr XXIII/170/98 Rady Gminy w Dydni z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod usługi
turystyczne i rekreacyjne „Jabłonica Ruska – 1” w gminie Dydnia.
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Uchwała Nr XXVII/187/2001 Rady Gminy w Dydni z dnia 9 maja 2001 r.
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod
rekreację, budownictwo turystyczne i letniskowe „Temeszów – 1” w gminie
Dydnia.
• Uchwała Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy w Dydni z dnia 9 maja 2001 r.
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod
rekreację, budownictwo turystyczne i letniskowe „Temeszów – 2” w gminie
Dydnia.
• Uchwała Nr III/17/2002 Rady Gminy w Dydni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2002 w Krzemiennej.
• Uchwała Nr III/17/2002 Rady Gminy w Dydni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2002 w Niebocku.
• Uchwała Nr III/17/2002 Rady Gminy w Dydni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2002 w Hroszówce.
Wyżej wymienione Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego zajmują
niewielką część Gminy Dydnia – około 62,48 ha.
Na pozostałych obszarach zgodnie z przepisami prawa, na wniosek inwestorów
wydawane są Decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu
publicznego. I tak w latach 2014-2018 (stan na dzień 19 października 2018 r.) wydano
208 decyzji o warunkach zabudowy: 2014 r. – 45; 2015 r. – 38; 2016 r. – 44; 2017 r. – 39;
2018 r. (do 19 października 2018 r.) – 42. Znaczna ich część (około 90%) dotyczyła
budowy, rozbudowy, nadbudowy, a także przebudowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz gospodarczych.
7.7. UŻYTKOWANIE TERENU
Aktualne użytkowanie terenu gminy Dydnia:
B–
tereny mieszkaniowe – 47,1832 ha – największa powierzchnia terenów
mieszkaniowych jest w miejscowości Niebocko (14,9878 ha), najmniejsza zaś
w miejscowości Ulucz (0,0694 ha). W miejscowościach Jabłonica Ruska oraz
Hroszówka nie wyodrębniono terenów mieszkaniowych.
Ba – tereny przemysłowe – 2,0537 ha i największa powierzchnia terenów
przemysłowych zlokalizowana jest w miejscowości Niebocko (1,1250 ha),
najmniejsza w miejscowości Dydnia (0,0141 ha). Tereny przemysłowe są jeszcze
w miejscowościach: Jabłonka, Końskie oraz Ulucz. W pozostałych obrębach
gminy Dydnia nie wyodrębniono terenów przemysłowych.
Bi – tereny zabudowane inne – 31,7180 ha – najwięcej innych terenów
zabudowanych wyodrębniono w miejscowości Dydnia (9,4862 ha), najmniej
w miejscowości Hroszówka (0,0477 ha).
Bp – tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 1,3170 ha –
najwięcej terenów zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy
wyodrębniono w miejscowości Dydnia (0,5354 ha), najmniej w miejscowości
Niewistka (0,0141 ha). W miejscowościach: Hroszówka, Jabłonica Ruska,
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Końskie, Krzemienna, Krzywe, Obarzym, Ulucz oraz Witryłów nie wyodrębniono
terenów zurbanizowanych niezabudowanych lub będących w trakcie zabudowy.
Br – grunty rolne zabudowane – 256,6022 ha – najwięcej gruntów rolnych
zabudowanych wyodrębniono w miejscowości Niewistka (31,6365 ha), najmniej
w miejscowości Jabłonica Ruska (3,8684 ha). W miejscowości Hroszówka nie
wyodrębniono gruntów rolnych zabudowanych.
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 9,2221 ha – najwięcej terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych wyodrębniono w miejscowości Dydnia (4,6472
ha), najmniej w miejscowości Krzywe (0,0400 ha). W miejscowościach:
Grabówka, Hroszówka, Krzemienna, Niewistka, Obarzym, Temeszów, Ulucz oraz
Wydrna nie wyodrębniono terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
dr – tereny komunikacyjne – drogi – 301,8233 ha – najwięcej terenów
komunikacyjnych wyodrębniono w miejscowości Dydnia (44,3090 ha), najmniej
w miejscowości Hroszówka (1,0500 ha).
Ls – lasy i grunty leśne – 5648,7090 ha – najwięcej lasów i gruntów leśnych
wyodrębniono w miejscowości Ulucz (1434,2726 ha), najmniej w miejscowości
Wydrna (98,3430 ha).
Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 567,7649 ha –
najwięcej gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych
wyodrębniono w miejscowości Dydnia (239,2968 ha), najmniej w miejscowości
Hroszówka (0,3600 ha).
Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione – 6,7822 ha – najwięcej gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych wyodrębniono w miejscowości Niebocko
(4,9010 ha), najmniej w miejscowości Witryłów – 0,1884 ha).
W miejscowościach: Dydnia, Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Końskie,
Krzywe, Niewistka, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Wydrna nie wyodrębniono
gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
Ł–
tereny łąk trwałych – 211,7004 ha – najwięcej wyodrębnionych terenów łąk
trwałych jest w miejscowości Ulucz (56,8535 ha), najmniej w miejscowości
Hroszówka (0,4100 ha).
N–
nieużytki – 11,7343 ha – najwięcej nieużytków wyodrębniono w miejscowości
Temeszów (2,9793 ha), najmniej w miejscowości Wydrna (0,1400 ha).
W miejscowości Hroszówka nie wyodrębniono nieużytków.
Ps – pastwiska trwałe – 1338,4608 ha – najwięcej pastwisk trwałych wyodrębniono
w miejscowości Niebocko (276,0499 ha), najmniej w miejscowości Hroszówka
(0,4600 ha).
R–
grunty orne – 4286,5835 ha – najwięcej gruntów ornych wyodrębnionych zostało
w miejscowości Wydrna (512,0535 ha), najmniej zaś w miejscowości Hroszówka
(12,7600 ha).
S–
sady – 25,6659 ha – najwięcej sadów wyodrębniono w miejscowości Ulucz
(6,5985
ha),
najmniej
w miejscowości
Niewistka
(0,1561
ha).
W miejscowościach: Hroszówka, Jabłonica Ruska, Końskie, Krzywe, Obarzym
oraz Witryłów nie wyodrębniono sadów.
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Wp – wody śródlądowe płynące – 205,5482 ha – najwięcej wód płynących
wyodrębniono w miejscowości Temeszów (52,3324 ha), najmniej
w miejscowości Hroszówka (0,0400 ha).
W – grunty pod rowami – 4,3254 ha – najwięcej gruntów pod rowami wyodrębniono
w miejscowości Jabłonka (1,5125 ha), najmniej w miejscowości Dydnia (0,0117
ha). W miejscowościach: Grabówka, Hroszówka, Końskie, Krzywe, Krzemienna,
Niewistka, Witryłów oraz Wydrna nie wyodrębniono gruntów pod wodami.
Ti – tereny komunikacyjne – inne – 0,0056 ha – w miejscowości Dydnia,
w pozostałych miejscowościach gminy Dydnia nie wyodrębniono innych
terenów komunikacyjnych.
K–
użytki kopalne – 8, 5428 ha – użytki kopalne wyodrębnione zostały
w miejscowościach: Jabłonica Ruska (2,0600 ha) oraz Krzemienna (6,4828 ha).
W pozostałych miejscowościach gminy Dydnia nie wyodrębniono użytków
kopalnych.
Wsr – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 41,8418 ha – grunty pod
wodami powierzchniowymi stojącymi wyodrębniono w miejscowościach:
Jabłonica Ruska (14,2323 ha), Krzemienna (12,6229 ha), Temeszów (14,7240 ha)
oraz Witryłów (0,2626 ha). W pozostałych miejscowościach gminy Dydnia nie
wyodrębniono gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
Ws – wody śródlądowe stojące – 12,5804 ha – wody śródlądowe stojące wyodrębniono
w miejscowościach: Jabłonka (0,2447 ha), Krzemienna (11,1900 ha), Niebocko
(0,4824 ha), Niewistka (0,4232 ha) oraz Wydrna (0,2400 ha). W pozostałych
miejscowościach gminy Dydnia nie wyodrębniono wód śródlądowych stojących.
Tr – tereny różne – 1,4995 ha – tereny różne wyodrębniono w miejscowościach:
Niewistka (0,4322 ha) oraz Ulucz (1,0673 ha).
E-Ls – użytek ekologiczny – 0,5300 ha – wyodrębniono w miejscowości Witryłów.
W pozostałych miejscowościach gminy Dydnia nie wyodrębniono użytków
ekologicznych.
Według danych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Dydnia w poszczególnych
obrębach gminy rozkład użytków przedstawia się następująco:
Tab. 17. Obręb – 0001 Dydnia.
Użytek Opis

B
Ba
Bi
Bp
Br
Bz
dr
Ls
Lzr

Tereny mieszkaniowe
Tereny przemysłowe
Tereny zabudowane inne
Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Grunty rolne zabudowane
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

Powierzchnia
[ha]
12,5641
0,0141
9,4862
0,5354
29,3967
4,6472
44,3090
478,1542
239,2968
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Ł
N
Ps
R
S
Ti
W
Wp

Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Sady
Tereny komunikacyjne – inne
Grunty pod rowami
Wody śródlądowe płynące

14,9363
0,7738
122,2222
510,1965
0,6488
0,0056
0,0117
9,1936
Razem: 1476,3922

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 18. Obręb – 0003 Grabówka.
Użytek Opis

B
Bi
Bp
Br
dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
S
Wp

Powierzchnia
[ha]
Tereny mieszkaniowe
1,0142
Tereny zabudowane inne
2,5132
Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy
0,0449
Grunty rolne zabudowane
14,1182
Tereny komunikacji – drogi
17,5078
Lasy i grunty leśne
138,9281
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
3,7600
Łąki trwałe
7,7889
Nieużytki
0,7900
Pastwiska trwałe
74,2860
Grunty orne
455,6156
Sady
3,2835
Wody śródlądowe płynące
0,8600
Razem: 721,7404

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 19. Obręb – 0004 Hroszówka.
Użytek Opis

Bi
dr
Ls
Lzr
Ł
Ps
R
Wp

Tereny zabudowane inne
Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Wody śródlądowe płynące

Powierzchnia
[ha]
0,0477
1,0500
464,2000
0,3600
0,4100
0,4600
12,7600
0,0400
Razem: 480,4377

Źródło: Urząd Gminy w Dydni
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Tab. 20. Obręb – 0005 Jabłonica Ruska.
Użytek Opis

Bi
Bz
Br
dr
K
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
W
Wp
Wsr

Tereny zabudowane inne
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Użytki kopalne
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Grunty pod rowami
Wody śródlądowe płynące
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Powierzchnia
[ha]
0,0700
0,3900
3,8684
11,1006
2,0600
238,1400
12,2280
2,2213
0,7000
71,1868
114,7656
0,2000
27,8434
14,2323
Razem: 516,5772

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 21. Obręb – 0009 Jabłonka.
Użytek Opis

Bi
B
Ba
Bp
Bz
Br
dr
Ls
Lz
Lzr
Ł
N
Ps
R
S
W
Wp
Wsr

Powierzchnia
[ha]
Tereny zabudowane inne
3,0542
Tereny mieszkaniowe
7,0542
Tereny przemysłowe
0,2637
Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy
0,0573
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
1,5072
Grunty rolne zabudowane
22,5347
Tereny komunikacji – drogi
19,9456
Lasy i grunty leśne
561,1476
Grunty zadrzewione i zakrzewione
0,4928
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
15,6883
Łąki trwałe
20,9337
Nieużytki
1,0152
Pastwiska trwałe
186,0685
Grunty orne
243,6167
Sady
0,3401
Grunty pod rowami
1,5125
Wody śródlądowe płynące
3,7486
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
0,2447
Razem: 1089,2548

Źródło: Urząd Gminy w Dydni
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Tab. 22. Obręb – 0010 Końskie.
Użytek Opis

Bi
B
Ba
Bz
Br
dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
Wp

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Tereny przemysłowe
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Wody śródlądowe płynące

Powierzchnia
[ha]
2,4227
3,3593
0,1559
0,2561
16,8760
36,0870
431,6283
43,5874
5,6382
0,4333
74,9023
378,4710
2,2250
Razem: 996,0425

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 23. Obręb – 0002 Krzemienna.
Użytek Opis

Bi
B
Br
dr
K
Ls
Lz
Lzr
Ł
N
Ps
R
S
Wp
Ws
Wsr

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Użytki kopalne
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Sady
Wody śródlądowe płynące
Wody śródlądowe stojące
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Powierzchnia
[ha]
2,0022
0,5094
13,1121
17,7142
6,4828
179,5624
1,2000
2,9300
10,1395
1,9200
45,4881
255,3752
4,8244
18,1240
11,1900
12,6229
Razem: 583,4292

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 24. Obręb – 0008 Krzywe.
Użytek Opis

Bi
B
Bz
Br

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Grunty rolne zabudowane

Powierzchnia
[ha]
0,3910
0,2212
0,0400
14,0323
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dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
Wp

Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Wody śródlądowe płynące

19,4290
302,4257
11,3100
4,2272
0,4300
43,8020
341,2782
1,7153
Razem: 743,3020

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 25. Obręb – 0012 Niebocko.
Użytek Opis

Bi
B
Ba
Bp
Bz
Br
dr
Ls
Lz
Lzr
Ł
N
Ps
R
S
W
Wp
Ws

Powierzchnia
[ha]
Tereny zabudowane inne
3,9187
Tereny mieszkaniowe
14,9878
Tereny przemysłowe
1,1250
Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy
0,5346
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
2,3109
Grunty rolne zabudowane
25,2551
Tereny komunikacji – drogi
26,2715
Lasy i grunty leśne
255,4609
Grunty zadrzewione i zakrzewione
4,9010
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
31,8974
Łąki trwałe
39,1060
Nieużytki
0,4248
Pastwiska trwałe
276,0499
Grunty orne
245,8479
Sady
4,4023
Grunty pod rowami
1,4036
Wody śródlądowe płynące
2,2250
Wody śródlądowe stojące
0,4825
Razem: 938,7652

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 26. Obręb – 0015 Niewistka.
Użytek Opis

Bi
B
Bp
Br
dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe

Powierzchnia
[ha]
0,4150
0,4330
0,0141
31,6365
14,1176
153,5624
26,5848
1,6055
1,3512
63,8377
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R
S
Tr
W
Wp
Ws

Grunty orne
Sady
Tereny różne
Grunty pod rowami
Wody śródlądowe płynące
Wody śródlądowe stojące

182,9528
0,1561
0,4322
0,1814
26,2858
0,4232
Razem: 503,7987

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 27. Obręb – 0007 Obarzym.
Użytek Opis

Bi
B
Br
dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
Wp

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Wody śródlądowe płynące

Powierzchnia
[ha]
0,5500
0,1606
30,1289
9,8114
358,1187
25,4206
12,6868
0,3700
97,3008
135,4116
1,1600
Razem: 671,1194

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 28. Obręb – 0013 Temeszów.
Użytek Opis

Bi
B
Bp
Br
dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
Wp
S
W
Wsr

Powierzchnia
[ha]
Tereny zabudowane inne
3,6760
Tereny mieszkaniowe
1,8665
Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy
0,0807
Grunty rolne zabudowane
8,2692
Tereny komunikacji – drogi
12,1064
Lasy i grunty leśne
193,0223
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
79,2799
Łąki trwałe
2,6941
Nieużytki
2,9793
Pastwiska trwałe
27,5630
Grunty orne
175,0835
Wody śródlądowe płynące
52,3324
Sady
1,4212
Grunty pod rowami
0,1627
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
14,7240
Razem: 575,12612

Źródło: Urząd Gminy w Dydni
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Tab. 29. Obręb – 0006 Ulucz.
Użytek Opis

Bi
B
Ba
Br
dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
Wp
S
W
Tr

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Tereny przemysłowe
Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Wody śródlądowe płynące
Sady
Grunty pod rowami
Tereny różne

Powierzchnia
[ha]
2,0232
0,0694
0,4950
8,4708
14,5726
1434,2726
3,9460
56,8535
0,2399
58,1076
395,2468
36,2790
6,5985
0,8535
1,0673
Razem: 2019,0957

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 30. Obręb – 0014 Witryłów.
Użytek Opis

Bi
B
Bz
Br
dr
E-Ls
Ls
Lz
Lzr
Ł
N
Ps
R
Wp
Wsr

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Użytki ekologiczne
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Wody śródlądowe płynące
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Powierzchnia
[ha]
1,0879
4,6242
0,0707
17,9294
29,1708
0,5301
361,7428
0,1884
70,4557
16,9727
0,1668
146,2592
327,9086
20,7979
0,2626
Razem: 998,3467

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Tab. 31. Obręb – 0011 Wydrna.
Użytek Opis

Bi
B
Bp

Tereny zabudowane inne
Tereny mieszkaniowe
Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Powierzchnia
[ha]
0,0600
0,3193
0,0500

Strona 121 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

Br
dr
Ls
Lzr
Ł
N
Ps
R
S
Wp
Ws

Grunty rolne zabudowane
Tereny komunikacji – drogi
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Łąki trwałe
Nieużytki
Pastwiska trwałe
Grunty orne
Sady
Wody śródlądowe płynące
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

20,9739
28,6298
98,3430
1,0200
15,7410
0,1400
50,9267
512,0535
3,9900
2,7182
0,2400
Razem: 732,2054

Źródło: Urząd Gminy w Dydni

Bilans użytkowania terenów w podziale na funkcje:
Na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych środowiskowych i społecznych,
przy uwzględnieniu prognozy demograficznej oraz możliwościach finansowych gminy,
przewiduje się maksymalne zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę do 2050 roku,
w podziale na następujące funkcje (według symboli wskazanych w części graficznej
Studium – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego i Polityka Przestrzenna Gminy
Dydnia):
− MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
− R2 - tereny rolne z możliwością zabudowy zagrodowej;
− MN2/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
− P2 - tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, magazynów i składów.
Dla uproszenia dokonywanych obliczeń, przyjęto trzy podstawowe funkcje: tereny
zabudowy mieszkaniowej (w tym zagrodowej), tereny zabudowy usługowej i tereny
zabudowy produkcyjnej/przemysłowej. Na terenie gminy Dydnia wiodącą funkcją jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Zabudowę wielorodzinną stanowi
kilka budynków po byłych gospodarstwach PGR. Zabudowa wielorodzinna nie ma
potrzeb ani większych możliwości dalszego rozwoju, ze względu na to, że mieszkańcy
planują budowę własnych domów jednorodzinnych. Podobnie jest z zabudową
rekreacyjną, która obejmuje istniejące tereny rekreacyjne, z niewielkimi powierzchniami
nowej zabudowy w tym kierunku, ponieważ gmina posiada charakter typowo rolniczy.
Mieszkańcy skłaniają się do budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
w których w okresie letnim mogą przyjmować turystów w ramach agroturystyki.
Z ekonomicznego punktu widzenia, mieszkańcom nie opłaca się budowa pojedynczych
budynków rekreacyjnych, które w większej części roku byłyby niewykorzystywane.
Typowa agroturystyka, w pełnym tego słowa znaczeniu na terenie gminy typowo
rolniczej, jest najlepszym rozwiązaniem.
Na terenie gminy występują również w niewielkiej ilości tereny o funkcji usługowej oraz
produkcyjnej, które również stanowią tereny po byłych gospodarstwach PGR. Dalszy
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rozwój tej funkcji jest również w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie istniejących
terenów zainwestowanych.
Poniższe tabele obejmują zestawienie powierzchni przeznaczonych pod zabudowę już
istniejących w stanie faktycznym powierzchni przeznaczonych w planach miejscowych,
w poszczególnych obrębach geodezyjnych, w układzie zblokowanym, wynikającym
z wiodącej funkcji w obszarze.
Tab. 32. Powierzchnia terenów gminy przeznaczona pod zabudowę brutto.
Nazwa
Funkcja
Powierzchnia
Powierzchnia
Łączna
Lp.
i numer
obrębu

1

2

0001
Dydnia

0003
Grabówka

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów

przeznaczona
pod nową
zabudowę na
obszarach o w
pełni
wykształconej
strukturze
funkcjonalno
–
przestrzennej
[ha]

przeznaczona
pod nową
zabudowę w
planach
przestrzennych

powierzchnia
terenów
przeznaczonych
pod nową
zabudowę [ha]

42,2203

10,9400

53,1603

0,2759

0,0000

0,2759

14,1334

1,0000

15,1334

0,0141

0,0000

0,0141

15,1773

0,0000

15,1773

0,0000

0,0000

0,0000

2,5132

0,0000

2,5132

0,0000

0,0000

0,0000
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3

4

5

6

0004
Hroszówka

0005
Jabłonica
Ruska

0009
Jabłonka

0010
Końskie

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0477

0,3100

0,3577

0,0000

0,0000

0,0000

3,8684

0,0000

3,8684

0,0000

0,0000

0,0000

0,4600

0,4500

0,9100

0,0000

0,0000

0,0000

29,6462

4,9200

34,5662

0,0000

0,0000

0,0000

4,5614

0,0000

4,5614

0,2637

0,0000

0,2637

20,1847

6,9500

27,1347

0,0506

0,0000

0,0506

2,6788

0,0000

2,6788
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7

8

9

10

0002

Krzemienna

0008
Krzywe

0012
Niebocko

0015
Niewistka

Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

0,1559

0,0000

0,1559

13,6215

1,6000

15,2215

0,0000

0,0000

0,0000

2,0022

9,7200

11,7222

0,0000

0,0000

0,0000

14,2535

0,0000

14,2535

0,0000

0,0000

0,0000

0,4310

0,0000

0,4310

0,0000

0,0000

0,0000

40,4728

13,5700

54,0428

0,3047

0,0000

0,3047

6,2296

0,0000

6,2296

1,1250

0,0000

1,1250

32,0836

0,0000

32,0836

0,0000

0,0000

0,0000
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11

12

13

14

0007
Obarzym

0013
Temeszów

0006
Ulucz

0014
Witryłów

Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej

0,4150

0,0000

0,4150

0,0000

0,0000

0,0000

30,2895

0,0000

30,2895

0,0000

0,0000

0,0000

0,5500

0,0000

0,5500

0,0000

0,0000

0,0000

10,2164

0,0000

10,2164

0,0000

0,0000

0,0000

3,6760

19,0100

22,6860

0,0000

0,0000

0,0000

8,5093

0,0000

8,5093

0,0309

0,0000

0,0309

2,0232

0,0000

2,0232

0,4950

0,0000

0,4950

22,1678

0,0000

22,1678
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15

0011
Wydrna

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz
zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów i składów

16 SUMA:

0,3858

0,0000

0,3858

1,1586

0,0000

1,1586

0,0000

0,0000

0,0000

21,3432

0,0000

21,3432

0,0000

0,0000

0,0000

0,0600

0,0000

0,0600

0,0000

0,0000

0,0000

348,0962

68,4700
416,5662

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych z Urzędu Gminy Dydnia

Na podstawie informacji z bazy danych GUS, w roku 2016r., średnia wielkość użytkowa
mieszkania w Polsce wyniosła około 73,8m2, co daje około 0,3% wartość wyższą
w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Dla terenów wiejskich, średnia powierzchnia
mieszkania wyniosła około 81,7m2 (powierzchnia użytkowa jednego mieszkania).
W gminie Dydnia średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 83,1 m2.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę w kraju w 2016r . wyniosła
27,4m2, natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę
w gminie Dydnia wyniosła 22,6m2 . Zatem w gminie Dydnia jest to wielkość około 17,6%
mniejsza, niż w skali kraju.
Tab. 33. Istniejące zasoby mieszkaniowe w latach 2012-2016 – Mieszkania na 1000
mieszkańców.
Nazwa
Polska

2012 r.
356,1

Mieszkania na 1000 mieszkańców
2013 r.
2014 r.
2015 r.
359,9
363,4
367,3

Województwo
295,9
298,5
podkarpackie
Powiat
269,0
271,9
brzozowski
Gmina
261,3
263,9
Dydnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2016 r.
371,3

301,3

304,8

308,2

274,9

277,9

280,6

266,0

269,2

271,8
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Tab. 34. Istniejące zasoby mieszkaniowe w latach 2012-2016 – Przeciętna liczba osób na
1 mieszkanie.
Nazwa
Polska

2012 r.
2,8

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2,8
2,8
2,7

Województwo
3,4
3,4
podkarpackie
Powiat
3,7
3,7
brzozowski
Gmina
3,8
3,8
Dydnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2016 r.
2,7

3,3

3,3

3,2

3,6

3,6

3,6

3,8

3,7

3,7

Z powyższej analizy wynika, że w Gminie Dydnia na 1 mieszkanie przypada około 4 osób,
w sytuacji gdy w kraju jest to wielkość około 3 osób przypadająca na 1 mieszkanie. Zatem
w Gminie Dydnia jest podwyższony wskaźnik potwierdzający potrzebę uruchomienia
dalszych nowych terenów budowlanych.
7.8. ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ
Propozycja wyznaczenia nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę w projekcie
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w podziale na
funkcje i tereny, dokonane po analizie lokalnych uwarunkowań została sprecyzowana
i przedstawiona w części graficznej projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Uwzględniając przeprowadzone analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne,
prognozy demograficzne, jak również przy uwzględnieniu możliwości finansowania,
głównymi czynnikami wpływającymi na zapotrzebowanie gminy Dydnia w zakresie
lokalizacji nowej zabudowy są:
• prognozowany wzrost liczby mieszkańców, ze względu na faktyczncy wzrost
zawieranych małżeństw,
• prognozowany wzrost liczby mieszkańców, ze względu na położenie gminy
w sąsiedztwie obszarów miejskich (m. Brzozów) i coraz częstsze inwestowanie
w zabudowę mieszkaniową osób przenoszących się z miasta na wieś,
• prognozowany wzrost liczby mieszkańców, ze względu na powroty młodych
z pracy za granicą,
• prowadzona przez gminę Dydnia polityka związana ze stopniowym zwiększeniem
ilości nowych miejsc pracy, w tym terenów pod zabudowę przemysłową oraz
mieszkaniowo-usługową,
• stopniowe zwiększenie atrakcyjności gminy Dydnia w zakresie usług sportu
i rekreacji, infrastruktury społecznej i technicznej,
• dostęp do środków z różnych programów operacyjnych,
• zmiany strukturalne w rolnictwie, odchodzenie od produkcji w małych
gospodarstwach rolnych i zmiany w źródłach dochodów.
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Ponadto polityka gminy zmierza do:
• kontynuacji zabudowy na terenach wyznaczonych w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, dotychczas niezabudowanych,
• koncentracji zabudowy w ramach istniejących jednostek osadniczych
(miejscowości),
• wzrostu udziału budownictwa jednorodzinnego, w tym rezydencjonalnego jako
najbardziej pożądanej przez mieszkańców oraz osób planujących osiedlenie się
w gminie Dydnia związanego z podniesieniem stopy życiowej i dobrobytu
mieszkańców,
• przeciwdziałania rozpraszania zabudowy mieszkaniowej jako zjawiska
niekorzystnego z punktu widzenia wyposażenia terenów w infrastrukturę
techniczną poprzez:
o wypełnienie zabudową istniejących struktur przestrzennych,
o przyjęcie nadrzędnej zasady równoległej realizacji infrastruktury
technicznej przy uruchamianiu nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,
przy jednoczesnym planowaniu nowej zabudowy na terenach położonych
poza zwartą strukturą funkcjonalno-przestrzenną w formie ekstensywnej.
Tab. 35. Wyniki analizy – nowe tereny wskazane do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol Powierzchnia [ha]
1
Dydnia
MN2
46,2668
2
Grabówka
MN2
20,6360
3
Hroszówka
MN2
4
Jabłonica Ruska
MN2
1,9844
5
Jabłonka
MN2
42,5556
6
Końskie
MN2
11,0381
7
Krzemienna
MN2
6,4175
8
Krzywe
MN2
3,7357
9
Niebocko
MN2
43,5197
10 Niewistka
MN2
24,2813
11 Obarzym
MN2
15,1414
12 Temeszów
MN2
1,1411
13 Ulucz
MN2
3,5448
14 Witryłów
MN2
2,2795
15 Wydrna
MN2
17,9895
SUMA:
MN2
240,5314
Źródło: opracowanie własne

Najwięcej powierzchni terenów pod nową zabudowę obejmuje obręb geodezyjny Dydnia,
który jest siedzibą Gminy oraz usług o charakterze publicznym. Najmniej powierzchni
terenów pod nową zabudowę obejmuje obręb geodezyjny Temeszów, który jest terenem
najbardziej zagrożonym zalewaniem wodami powodziowymi, w ujęciu procentowym
w obrębie Hroszówka nie przewiduje się nowych terenów budowlanych, ponieważ jest to
obręb niezamieszkały (w tym obrębie jest tylko Leśniczówka).

Strona 129 z 164

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

Tab. 36. Wyniki analizy – nowe tereny wskazane do zabudowy zagrodowej.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol Powierzchnia [ha]
1
Dydnia
R2
34,2767
2
Grabówka
R2
42,9567
3
Hroszówka
R2
4
Jabłonica Ruska
R2
1,5100
5
Jabłonka
R2
42,9526
6
Końskie
R2
30,8732
7
Krzemienna
R2
12,2550
8
Krzywe
R2
18,9691
9
Niebocko
R2
36,6546
10 Niewistka
R2
42,2850
11 Obarzym
R2
17,9654
12 Temeszów
R2
7,3558
13 Ulucz
R2
4,8371
14 Witryłów
R2
36,3238
15 Wydrna
R2
30,1480
SUMA:
R2
359,3630
Źródło: opracowanie własne

Najwięcej terenów pod nową zabudowę zagrodową obejmują obręby: Grabówka,
Jabłonka, Niewistka, które są największymi obrębami prowadzącymi działalność rolniczą.
Najmniej pod zabudowę zagrodową wyznaczono terenów w obrębie Jabłonica Ruska,
w którym funkcjonują odkrywki, a produkcja rolna nie jest prowadzona, ze względu
również na niskie klasy gruntów.
Tab. 37. Wyniki analizy – nowe tereny wskazane do zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol Powierzchnia [ha]
1
Dydnia
MN2/U 0,6360
2
Grabówka
MN2/U 0,7123
3
Hroszówka
MN2/U 4
Jabłonica Ruska
MN2/U 5
Jabłonka
MN2/U 0,5020
6
Końskie
MN2/U 7
Krzemienna
MN2/U 0,2027
8
Krzywe
MN2/U 0,1077
9
Niebocko
MN2/U 0,6569
10 Niewistka
MN2/U 0,3587
11 Obarzym
MN2/U 0,8976
12 Temeszów
MN2/U 0,2814
13 Ulucz
MN2/U 0,6043
14 Witryłów
MN2/U 0,2760
15 Wydrna
MN2/U 0,3478
SUMA: MN2/U 5,5834
Źródło: opracowanie własne
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Najwięcej terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową obejmują następujące
obręby: Obarzym, Grabówka, Niebocko, ponieważ nowe tereny stanowią kontynuację już
istniejących, położonych z dogodną lokalizacją wzdłuż infrastruktury drogowej
i technicznej. Najmniej obejmuje obręb Krzywe, ponieważ naturalne warunki terenowe
stanowią utrudnienie w rozwoju funkcji mieszkalno-usługowej. Obrębach Hroszówka,
Jabłonica Ruska oraz Końskie, nie przewiduje się nowych terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej :
− Hroszówka – teren leśny, niezamieszkały,
− Jabłonica Ruska – wszystkie istniejące tereny usługowe położone są w terenach
zalewowych rzeki San. Na tym obrębie nie zostały wyznaczone nowe tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
− Końskie – istniejące tereny usługowe położone są w strefach istniejących
cmentarzy, zatem w tych samych strefach nie wyznaczono nowych terenów
mieszkaniowo-usługowych.
Tab. 38. Wyniki analizy – nowe tereny wskazane do zabudowy przemysłowej,
produkcyjnej, magazynów oraz składów.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol Powierzchnia [ha]
1
Dydnia
P2
2
Grabówka
P2
3
Hroszówka
P2
4
Jabłonica Ruska
P2
5
Jabłonka
P2
6
Końskie
P2
7
Krzemienna
P2
8
Krzywe
P2
9
Niebocko
P2
2,1100
10 Niewistka
P2
11 Obarzym
P2
12 Temeszów
P2
13 Ulucz
P2
3,1600
14 Witryłów
P2
15 Wydrna
P2
SUMA:
P2
5,2700
Źródło: opracowanie własne

Nowe tereny pod zabudowę przemysłową, produkcyjną, magazynową obejmują obręby
Niebocko oraz Ulucz, jako kontynuacje istniejących terenów przemysłowych, poza
obszarem zagrożenia powodziowego.
Tab. 39. Wyniki analizy – nowe tereny wskazane do zalesienia.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol Powierzchnia [ha]
1
Dydnia
ZL2
46,6254
2
Grabówka
ZL2
14,0248
3
Hroszówka
ZL2
4
Jabłonica Ruska
ZL2
-
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jabłonka
Końskie
Krzemienna
Krzywe
Niebocko
Niewistka
Obarzym
Temeszów
Ulucz
Witryłów
Wydrna
SUMA:

ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2
ZL2

30,1626
18,2874
12,4545
29,4844
9,5526
8,5184
9,8661
5,0806
24,3506
208,4074

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej terenów pod zalesienie obejmuje obręb Dydnia, ze względu na położenie
obrębu pośród istniejących lasów i ze względu na stanowisko Nadleśnictwa. Najmniej
terenów pod zalesienie obejmuje obręb Witryłów, ze względu na położenie obrębu
w terenach upraw polnych/rolnych.
Tab. 40. Powierzchnia terenów gminy przeznaczona pod nową zabudowę brutto
w ujęciu procentowym.
Lp.

1

2

Nazwa
i numer
obrębu

Funkcja

0001
Dydnia

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów

0003
Grabówka

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej

Powierzchnia
terenów
przeznaczonych
pod nową
zabudowę [ha]

Powierzchnia
terenów
prognozowanych
pod nową
zabudowę [ha]

SUMA
%

53,1603

80,5435

133,7038

1,0248

0,2759

0,0000

0,2759

0,0021

15,1334

0,6360

15,7694

0,1208

0,0141

0,0000

0,0141

0,0001

15,1773

63,5927

78,7700

0,6038

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,5132

0,7123

3,2255

0,0247

SUMA
ha

w stosunku do
całej pow.
Gminy
(13045,6332ha)
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Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
3

4

5

0004
Hroszówka

0005
Jabłonica
Ruska

0009
Jabłonka

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

0,3577

0,0000

0,3577

0,0027

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,8684

3,4944

7,3628

0,0564

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej

0,9100

0,0000

0,9100

0,0069

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

34,5662

85,5082

120,0744

0,9204

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,5614

0,5020

5,0634

0,0388

0,2637

0,0000

0,2637

0,0020

27,1347

41,9113

69,0460

0,5292

0,0506

0,0000

0,0506

0,0003

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
6

0010
Końskie

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
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Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
7

0002
Krzemienna

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów

8

0008
Krzywe

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów

9

0012
Niebocko

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów

10

0015
Niewistka

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej

2,6788

0,0000

2,6788

0,0205

0,1559

0,0000

0,1559

0,0011

15,2215

18,6725

33,8940

0,2598

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

11,7222

0,2027

11,9249

0,0914

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

14,2535

21,7048

35,9583

0,2756

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4310

0,1077

0,5387

0,0041

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

54,0428

80,1743

134,2171

1,0288

0,3047

0,0000

0,3047

0,0023

6,2296

0,6569

6,8865

0,0527

1,1250

2,1100

3,2350

0,0247

32,0836

66,5663

98,6499

0,7561
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11

12

13

0007
Obarzym

0013
Temeszów

0006
Ulucz

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów

0,4150

0,3587

0,7737

0,0059

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

30,2895

34,1068

64,3963

0,4936

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5500

0,8976

1,4476

0,0110

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

10,2164

8,4969

18,7133

0,1434

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

22,6860

0,2814

22,9674

0,1760

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,5093

8,3819

16,8912

0,1294

0,0309

0,0000

0,0309

0,0002

2,0232

0,6043

2,6275

0,0201

0,4950

3,1600

3,6550

0,0280

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
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14

15

0014
Witryłów

0011
Wydrna

Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów
Tereny zabudowy,
w tym
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
oraz zagrodowej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Tereny zabudowy
usługowej
Tereny zabudowy
przemysłowej,
produkcyjnej,
magazynów
i składów

22,1678

38,6033

60,7711

0,4658

0,3858

0,0000

0,3858

0,0029

1,1586

0,2760

1,4346

0,0109

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

21,3432

48,1375

69,4807

0,5325

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0600

0,3478

0,4078

0,0031

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1027,3140

7,8747
 7,9 %

16

SUMA:
Źródło: opracowanie własne

Wnioski:
Największa powierzchnia istniejących oraz potencjalnych terenów pod zabudowę
obejmuje obręb Dydnia ze względu na to, że jest to siedziba gminy, miejsce koncentracji
usług o charakterze publicznym (szkoły, przedszkole, poczta, bank) oraz najlepiej
rozwinięta infrastruktura techniczna i drogowa. Najmniej powierzchni terenów pod
zabudowę znajduje się w obrębie Hroszówka, ze względu na leśny charakter obrębu,
niezamieszkały (zlokalizowana jest Leśniczówka – zabudowa na potrzeby gospodarki
leśnej).
7.8.1. Szacowana chłonność terenu Gminy Dydnia
Na tym etapie sporządzenia bilansu oszacowano powierzchnie terenów wolnych od
zabudowy tzw. luk w zabudowie zwartej. Do obliczeń chłonności obszaru
zurbanizowanego w granicach gminy Dydnia, przyjęto następujący tok postępowania:
1. Dokonano analizy uwarunkowań stanu istniejącego.
Dla potrzeb dokonania analizy stanu istniejącego przetworzono dane w postaci mapy
ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków i w tym
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zakresie wyniki analizy zostały zawarte w układach zblokowanych powyżej, z dodatkową
szczegółowością w rozbiciu na obręby ewidencyjne. Tym sposobem po dokonaniu
podsumowania powierzchni poszczególnych użytków w poszczególnych obrębach
geodezyjnych, otrzymano wielkości faktycznych gruntów zainwestowanych,
zabudowanych jako użytki: B, Ba, Bi, Bp, Br, Bz. Dokonano analizy podkładów mapowych
mapy topograficznej oraz ortofotomapy w kontekście dokonanej inwentaryzacji
w terenie. Inwentaryzacja dokonana w terenie wykazała stan faktyczny zainwestowanych
gruntów gminy. Wszelkie wyniki uzyskane z zestawień tabelarycznych, skonfrontowano
z mapami oraz materiałami wyjściowymi uzyskanymi z gminy jak również z dostępnych
portali internetowych, w tym GUS-u. Dokonano analizy obowiązujących planów
miejscowych, co do ich treści i skonfrontowano stan realizacji poszczególnych funkcji
w terenie, poprzez wizje w terenie. Wszystkie wyniki analiz dostępnych materiałów
i inwentaryzacji w terenie, stanowią podstawę do ostatecznych wniosków.
2. Dokonano wyznaczenia zasięgów terenów w odległości do 50 m od istniejącej
zabudowy, dróg oraz sieci infrastruktury technicznej, w tym wodnokanalizacyjnej.
Dokonano analizy możliwości rozszerzenia istniejącej zabudowy w ramach zapewnienia
możliwości dostępu nowych terenów budowlanych do ciągów komunikacji istniejącej
dróg publicznych i pozostałych (wewnętrznych, lokalnych), w celu zminimalizowania
kosztów dalszej nowej budowy ciągów komunikacji obsługujących nowe tereny
budowlane. Gmina Dydnia posiada bardzo dobrze rozwinięty układ komunikacji drogami
wewnętrznymi, które są utwardzone płytami Jumbo, nawet w kierunku dojazdów do pól
w terenach otwartych przestrzeni. Jest to wyjątkowo dobra i mocna strona gminy,
ponieważ w terenie występują znaczne zróżnicowania ukształtowania poszczególnych
obszarów, a bez tak dobrej komunikacji wewnętrznej, trudno byłoby funkcjonować na
terenie górzystym, nawet na potrzeby dojazdu do pól, nie mówiąc o zapewnieniu dostępu
do dróg rozsianym zagrodom w terenach górzystych.
Wyznaczono tereny położone w odległości do 50m od istniejących budynków oraz dróg,
jak też sieci wod-kan. Zasięg tych obszarów został określony jako obszar liczony od
krawędzi budynków najdalej odsuniętych oraz linii dróg i sieci wod-kan. Źródłem
informacji były: mapa ewidencji gruntów i budynków, materiały uzyskane z Urzędu
Gminy Dydnia, wizje w terenie.
3. Wyznaczono obszary zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Na etapie wyznaczenia zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej dokonano szeregu
czynności prowadzących do wyznaczenia obszarów o skupionej zabudowie, które
jednocześnie posiadały zapewniony dostęp do drogi oraz możliwości wyposażenia
zabudowy w infrastrukturę techniczną wodociągową i kanalizacyjną. Tereny te z reguły
zlokalizowane były wzdłuż istniejących urządzonych ciągów komunikacyjnych zarówno
dróg publicznych jak też wewnętrznych. W sytuacji, gdy dany teren spełniał 3 kryteria tj.
zlokalizowany był do 50m od istniejącej zabudowy, sieci infrastruktury drogowej oraz
sieci infrastruktury technicznej, wówczas został uznany jako obszar posiadający cechy
zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Następnie w każdym z tych obszarów,
posiłkując się mapami ewidencyjnymi oraz wynikami inwentaryzacji w terenie, jak
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również zapisami obowiązujących planów przestrzennych, zostały wydzielone tereny
o poszczególnych funkcjach podstawowych, wiodących w danym obszarze.
4. Wyznaczono tereny wolne od zabudowy, stanowiące luki w zwartej zabudowie.
Na etapie wyznaczania luk w zwartej zabudowie, wyznaczono obszary wolne od
zabudowy, które w stanie istniejącym (na podstawie wizji w terenie) nie zostały jeszcze
zainwestowane, pomimo, że mogły być zabudowane z racji dostępu do infrastruktury
drogowej i technicznej. Były to tereny w większości pozostawione do zainwestowania
w terminie najbliższych lat oraz tereny poza planami miejscowymi, dla których zostały
wydane decyzje o warunkach zabudowy, czyli tereny mogące w najbliższym czasie
podlegać zabudowie. Dla tych terenów przyjęto funkcje podstawowe będące kontynuacją
funkcji sąsiedniej zabudowy, lub funkcje określone w planach miejscowych, czy też
w decyzjach lokalizacyjnych. Generalną zasadą było przyjęcie zasady tzw. dobrego
sąsiedztwa, w celu zminimalizowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych.
Zatem przyjęto zasadę, że w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
powinna dalej rozwijać się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w sąsiedztwie
zabudowy zagrodowej, zagrodowa, a w sąsiedztwie zabudowy usługowej i produkcyjnej,
zabudowa usługowa i produkcyjna.
Łączna powierzchnia działek niezabudowanych pomiędzy istniejącą zwartą
zabudową (w obrębie obszarów zurbanizowanych), wynosi 610,7478ha. W celu
określenia chłonności brutto zespołów zwartej zabudowy, przyjęto poniższe założenia:
− średnia wielkość nowowydzielonej działki budowlanej 0,35ha wykorzystywanej
docelowo dla funkcji mieszkalnej (wielkość ta została przyjęta na podstawie analizy
wielkości terenów wnioskowanych pod zabudowę w decyzjach lokalizacyjnych, jak też
na podstawie zapisów w planach miejscowych, czy też podziałów geodezyjnych na
potrzeby dotychczasowej funkcji mieszkalnej jednorodzinnej). Jest to typowy
wskaźnik dla zabudowy zwartej, a jego wielkość jest typowa dla terenów wiejskich,
− średnia
powierzchnia
użytkowa
pojedynczego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego około 180,0m2 (wielkość ta została przyjęta na podstawie powyżej
dokonanych analiz, wielkości powierzchni ustalanych w decyzjach lokalizacyjnych),
− średnia wielkość nowowydzielonej działki budowlanej, wykorzystywanej docelowo
dla funkcji usługowej i produkcyjnej około – 0,50ha (wielkość ta wynika z dokonanych
podziałów geodezyjnych, na potrzeby prowadzonych działalności gospodarczych,
analizy wielkości terenów, dla których wydawane były decyzje lokalizacyjne),
− średnia wielkość powierzchni użytkowej dla zabudowy usługowej i produkcyjnej
około 450,0m2 (wielkość ta wynika z przyjętych założeń oraz analizy opłat
podatkowych dotychczasowych na terenie Gminy Dydnia).
Tab. 41. Powierzchnia terenów niezabudowanych zwartej struktury przestrzennej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz
LUKI W ZWARTEJ ZABUDOWIE
FUNKCJE
Powierzchnia [ha]
MN2 + R2
599,8944
MN2/U + P2
10,8534
Łączna powierzchnia [ha]
610,7478
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Na podstawie danych wskazanych powyżej oraz poprzednich założeń dotyczących
średniej powierzchni działki budowlanej, dla funkcji mieszkalnej 0,35ha, dla funkcji
usługowo-produkcyjnej wynoszącej 0,50ha, jak również średniej powierzchni użytkowej
pojedynczego budynku mieszkalnego wynoszącej 180,0m2, powierzchni użytkowej dla
budynku usługowego i produkcyjnego wynoszącej około 450,0m2, powierzchnię
biologicznie czynną wynoszącą około 60% (w terenach objętych ochroną krajobrazową)
jak też komunikację, dokonano stosownych obliczeń i na tej podstawie określono
wielkości prognozowanej chłonności luk w zwartej zabudowie dla wydzielonych funkcji.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjętymi analizami i założeniami, były
analizy ilości zawieranych małżeństw na terenie gminy, a w ślad za tym potrzebne ilości
nowych gospodarstw domowych prowadzonych przez młode małżeństwa, przyjmując
zasadę, że każda rodzina powinna posiadać własne mieszkanie/dom. Przy dalszym
rozwoju cywilizacyjnym Polski, odstąpiono od praktyki zamieszkania w jednym domu
przez rodzinę wielopokoleniową. W ślad za tym, kolejnym założeniem było lokowanie
nowej zabudowy np. w drugiej linii zabudowy od drogi, na tej samej działce ewidencyjnej,
z której jest możliwość wydzielenia nowej działki budowlanej, stanowiącej w przyszłości
nowe samodzielne gospodarstwo domowe młodego pokolenia.
Pomimo, że przeciętna powierzchnia nieruchomości oddanych do użytku w Gminie
Dydnia np. w 2017r., (źródło GUS), jest znacznie większa w porównaniu do przeciętnej
powierzchni w Polsce, to na jedną osobę w Gminie Dydnia przypada mniejsza
powierzchnia użytkowa pojedynczego mieszkania. Oznacza to, że w jednym budynku
mieszkalnym zamieszkuje zbyt wiele osób (rodziny wielopokoleniowe), co powinno być
zmienione, ze względów społecznych. Jest to jeden z podstawowych powodów
uruchomienia nowych terenów budowlanych, co potwierdzają wnioski mieszkańców
złożone po zawiadomieniu o rozpoczęciu procedury opracowania Studium. Ponieważ do
obecnego czasu Gmina Dydnia nie posiadała Studium, mieszkańcy realizowali swoje plany
inwestycyjne w oparciu o decyzje lokalizacyjne. Jednak dla właściwego zachowania ładu
i porządku w gminie, zasadne jest uruchomienie nowych terenów budowlanych w sposób
uporządkowany, dający możliwość opracowania miejscowych planów, z zapewnioną
infrastrukturą drogową i techniczną. Dla przyszłego zachowania ładu i porządku,
w Studium oznaczone zostały nowe tereny pod zabudowę, jako tereny sąsiadujące
z obecną zabudową i stanowiące funkcję o podobnym zakresie.
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Tab. 42. Prognozowana chłonność luk w zwartej zabudowie dla wydzielonych funkcji.

Tereny
usługowe
i przemysłowe

Tereny
mieszkaniowe

Łączna powierzchnia terenów niezabudowanych w zwartej zabudowie [ha]
Średnia powierzchnia działki [ha]
Ilość możliwych do wydzielenia działek
Średnia powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego [m2]
Łączna powierzchnia użytkowa budynków o funkcji mieszkalnej [m2]

599,8944
0,3500
 1714
180,0
308 520,0

Łączna powierzchnia terenów niezabudowanych w zwartej zabudowie [ha]
Średnia powierzchnia działki [ha]
Ilość możliwych do wydzielenia działek
Średnia powierzchnia użytkowa budynku usługowego/przemysłowego [m2]
Łączna powierzchnia użytkowa budynków do funkcji
usługowej/przemysłowej [m2]

Łączna powierzchnia użytkowa budynków o funkcji mieszkalnej,
usługowej i przemysłowej [m2]
Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz

10,8534
0,5000
 22
450,0
9 900,0
318 420,0

Na podstawie przyjętych założeń i obliczeń stwierdza się, że:
1. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod istniejącą zabudowę mieszkaniową,
w tym jednorodzinną, zagrodową wynosi: 342,0345ha.
2. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod istniejącą zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną wynosi 1,0479ha.
3. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod istniejąca zabudowę usługową wynosi
71,4301ha.
4. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod istniejącą zabudowę przemysłową,
produkcyjną, magazyny, składy wynosi 2,0537ha.
Suma powierzchni terenów istniejącej zabudowy w skali gminy wynosi 416,5662ha.
7.8.2. Porównanie maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę
z chłonnością obszarów gminy Dydnia (bilans terenów przeznaczonych
pod zabudowę)
Suma powierzchni nowej zabudowy w stosunku po powierzchni całej gminy
wynoszącej 13045,6332ha, została zwiększona o około 610,7478ha. Istniejąca
powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia projektowana stanowi około 7,9% pow. całej
gminy. Uwzględniając zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min.
60% powierzchni terenu, realna wielkość nowych terenów pod zabudowę wynosi około
244,3478ha.
Pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym zagrodową) uwzględniono
około 599,8844ha. Zakładając przeciętną wielkość działki budowlanej mieszkaniowej
0,35ha, ilość nowych działek budowlanych wynosi 1714. Wielkość ta jest związana
z zapewnieniem potrzeb budowy nowych budynków dla nowych małżeństw tworzących
nowe gospodarstwa domowe. Szacuje się w oparciu o dane GUS-u iż do roku 2050
zostanie zawartych kolejnych około 1650 małżeństw. Oznacza to że dla nowych
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małżeństw tworzących nowe gospodarstwa domowe konieczne będzie zapewnienie 1650
mieszkań/budynków. Biorąc pod uwagę położenie Gminy Dydnia w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów miasta Brzozowa zakłada się, że do roku 2050 około 64 rodzin
przeniesie się z terenów miejskich na teren wiejski Gminy Dydnia.
Pod nową zabudowę usługową/przemysłową uwzględniono około 10,8534ha. Zakładając
przeciętną wielkość działki budowlanej 0,50ha, ilość nowych działek budowlanych
wynosi 22.
Tab. 43. Zapotrzebowanie na nową zabudowę.
Funkcja zabudowy

Łączna powierzchnia
użytkowa budynków
[m2]
Średnia powierzchnia
użytkowa budynków
[m2]
Średnia powierzchnia
działki [ha]
Ilośc możliwych do
wydzielenia działek
Prognozowana do roku
2050 ilość
mieszkań/domów/
budynków
Łączne
zapotrzebowanie na
nową zabudowę [ha]

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
(w tym zagrodowa)
308 520,0

Zabudowa usługowa
i przemysłowa

Razem

9 900,0

318 420,0

180,0

450,0

-

0,35

0,50

-

1714

22

1736

1650

22

1672

577,5000

11,0000

588,5000

Źródło: opracowanie własne

Bilans terenów wynosi 588,5000 ha.
Na potrzeby budowlane: mieszkaniowe, zagrodowe, usługowe i przemysłowe
przeznaczono około 610,7478ha. Różnica powierzchni (22,2478ha) w stosunku do
bilansu wynika z konieczności przeznaczenia terenów na potrzeby mieszkaniowe
wynikające z imigracji (przyjazd z zagranicy w celu zamieszkania na stałe).
Mając na uwadze średnią powierzchnię działki zabudowy mieszkaniowej 0,35ha –
dodatkowa rezerwa 22,2478ha zapewni wielkość około 64 działek budowlanych. Zatem
daje to około 5 działek budowlanych na 1 sołectwo (13 sołectw) na przestrzeni 30lat, tj.
około 0,16 działki/rok/sołectwo. Stanowi to wielkość znikomą w stosunku do
powierzchni całkowitej gminy Dydnia.
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7.8.3. Stan prawny gruntów
Na terenie gminy Dydnia wystepują następujące formy własności gruntów: Grunty
osób fizycznych oraz grunty osób prawnych, w tym:
1. grunty gminne (mienia komunalnego),
2. grunty Skarbu Państwa administrowane przez Lasy Państwowe,
3. grunty Skarbu Państwa (pozostałe),
4. grunty kościelne (parafie i cmentarze parafialne),
5. grunty spółdzielcze (Samopomoc Chłopska GS),
6. grunty prywatne,
7. grunty podmiotów gospodarczych,
Znaczną powierzchnię gminy obejmują tereny komunikacji drogowej (droga
wojewódzka, drogi powiatowe oraz drogi gminne).
Istotne dla realizacji celów publicznych, tj. rozwoju usług publicznych
i gospodarczych gminy są tereny obszarowo skoncentrowane, dobrze dostępne
i zlokalizowane, tzn. z zapewnioną obsługą infrastruktury technicznej, którymi dysponuje
lub może dysponować gmina.
Koncentracje terenów będących we władaniu gminy znajdują się w Obarzymie,
Jabłonicy Ruskiej i Krzemiennej nad Sanem, a w części zachodniej w rejonie Jabłonki (Pod
Dworem). Znaczna część, to obszary lasów gminnych w rejonie Grabówki. Pozostałe
obszary gminne tworzą rozproszone i niewielkie działki.
7.9. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Jerzego Kondrackiego Gmina Dydnia
należy do: regionu – Pogórza i góry niskie; prowincji – Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Zachodnim i Północnym; podprowincji – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie; makroregionu
–Pogórze Środkowobeskidzkie; mezoregionu – Pogórze Dynowskie oraz Pogórze
Przemyskie.
Cechą ukształtowania powierzchni gminy jest rusztowy układ grzbietów. Pasma
wzgórz rozciągają się z północnego zachodu na południowy wschód, a oddzielają je doliny
rzek i potoków. Najwyższymi punktami gminy jest: Góra Krztów (530 m n.p.m.) oraz
Grabówka 572 m n.p.m., najniżej są położone obszary nad Sanem w Niewistce (ok. 260 m
n.p.m.). Najbardziej korzystne warunki naturalne występują w dolinie Sanu.
Charakteryzuje ją płaskie, rozległe dno do 1,5 km szerokości, urodzajne mady oraz bogata
sieć rzeczna.
Na terenie Gminy Dydnia brak jest wysokiej klasy bonitacyjnej gruntów (klasy I i II),
przeważają tutaj grunty IV klasy – około 64% oraz III klasy bonitacyjnej – około 16%
ogólnej powierzchni użytków rolnych. W gruntach ornych wydzielono następujące typy
i podtypy gleb:
✓ gleby brunatne właściwe, wyługowane i kwaśne – gleby bielicowe właściwe
i pseudobielicowe;
✓ mady i mady glejowe – gleby torfowe;
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✓ czarne ziemie zdegradowane – rędziny brunatne.
Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne wyługowane i kwaśne, zaś gleby
bielicowe i pseudobielicowe występują na mniejszym obszarze. Mady położone są przede
wszystkim w dolinie rzeki San, są one glebami żyznymi i urodzajnymi.
Gmina Dydnia położona jest w granicach południowego korytarza ekologicznego
(KPd), w dwóch korytarzach uzupełniających: po wschodniej stronie rzeki San; „Góry
Słonne” (GKPd-1A), po zachodniej stronie rzeki San; „Pogórze Dynowskie – południowy”
(GKPd-3A).
Korytarze główne to najważniejsze drogi wędrówek i migracji gatunków w Polsce,
zapewniające jednocześnie łączność siedlisk i populacji w skali kontynentalnej. Korytarze
uzupełniające łączą obszary siedliskowe położone wewnątrz kraju z korytarzami
głównymi oraz zapewniają wariantowość dróg przemieszczania się gatunków
o znaczeniu krajowym.
W granicach Gminy Dydnia znajdują się następujące obszary i obiekty chronione na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
✓ Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu (miejscowości: Niewistka,
Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Krzywe, Końskie, Witryłów,
Obarzym, Wydrna, Hroszówka, i część Dydni, cz. Jabłonki, cz. Niebocka).
✓ Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty
o p.n. „Kościół w Dydni” (PLH180034).
✓ Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty
o p.n. „Rzeka San” (PLH180007).
✓ Użytek ekologiczny „bez nazwy” znajdujący się w miejscowości Witryłów.
✓ Pomniki przyrody (5 szt.).
7.10.

PODSUMOWANIE ANALIZY

DZIEDZINA GOSPODARCZA
Mocne strony

Słabe strony

• korzystne położenie gospodarcze,
• niskie wykorzystywanie funduszy
europejskich przez podmioty prywatne,
• korzystne położenie komunikacyjne –
przy drodze wojewódzkiej Grabownica
• brak silnych organizacji pozarządowych
Starzeńska – Lublin,
współpracujących z samorządem,
• rozwijający się drobny przemysł i lokalne • utrudnione możliwości uzyskania
rzemiosło (kowalstwo artystyczne, rzeźba,
niskoprocentowych kredytów
malarstwo),
inwestycyjnych.
• prawidłowo rozwinięte usługi i handel
(często rodzinny),
• istniejąca obsługa finansowo – bankowa
firm oraz osób fizycznych (Spółdzielczy
Bank w Dydni),
• dostępna siła robocza,
• dostęp do istniejącej infrastruktury,
• wzrastająca aktywność gospodarcza na
obszarach wiejskich,
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• coraz większe zainteresowanie gminą
Dydnia jako gminą atrakcyjną
turystycznie,
• istnienie naturalnych pokładów kopalin.

Szanse
• rozwój turystyki i agroturystyki,
• rozwój zakładów rzemieślniczych,
• powiększenie i unowocześnienie
gospodarstw rolnych.

DZIEDZINA SPOŁECZNA
Mocne strony
• bardzo dobrze rozwinięte szkolnictwo
podstawowe,
• sprawny dowóz dzieci do szkół,
• dobrze działająca opieka społeczna,
• zadowalający stan bezpieczeństwa,
• dobrze wyszkolona oraz wyposażona
Ochotnicza Straż Pożarna,
• prawidłowa opieka medyczna lekarzy
rodzinnych oraz specjalistów,
• dostęp do aptek i punktów aptecznych,
• propagowanie tradycji kulturalnych,
• bliskość do dóbr kulturalnych,
• wysoka liczba nauczycieli posiadających
wykształcenie wyższe oraz specjalizacje
przedmiotowe,
• mała ilość występujących patologii
społecznych (alkoholizm, narkomania),
• łatwy dostęp do różnego rodzaju szkoleń
i dokształceń dla młodzieży oraz osób
dorosłych organizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie.

Zagrożenia
•
•

niestabilna polityka podatkowa
i finansowa państwa,
import towarów i surowców.

Słabe strony
•
•

mało atrakcyjna oferta spędzania
wolnego czasu dla młodzieży, rodzin
z dziećmi oraz seniorów,
trudności w dostępie do środków
finansowych na kulturę i sport osób
fizycznych.

Szanse

Zagrożenia

• wzrost wykwalifikowanych mieszkańców
gminy w niszowych zawodach,
• zachowanie zwyczajów i tradycji regionu,
• progres kultury folklorystycznej w Polsce,
• udostępnianie istniejących obiektów
oświaty dla ogółu społeczeństwa.

• postępujące rozwarstwienie finansowe
społeczeństwa lokalnego,
• malejące środki finansowe na cele
kulturalne,
• rosnące koszty konsumpcji,
• rosnące koszty opłat medialnych (prąd,
gaz, podatek, paliwo).

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Mocne strony

Słabe strony

• brak przemysłu zanieczyszczającego
powietrze,
• skuteczne przeciwdziałania niskiej emisji
poprzez wymianę pieców
w gospodarstwach domowych oraz
świadomość mieszkańców dotycząca

• duże powierzchnie zalesione,
wykluczające budownictwo i wykluczające
rolnicze wykorzystanie gruntów,
• część terenów położona w terenach
zagrożonych powodzią (tereny przy rzece
San).
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•
•
•
•

niebezpieczeństw wynikających ze
spalania odpadów,
korzystne położenie i warunki
przyrodnicze,
sprawny system odbioru i wywozu
odpadów stałych (z segregacją),
szeroka edukacja w zakresie ochrony
przyrody mieszkańców gminy Dydnia,
wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców.

Szanse

Zagrożenia

• rozwój turystki i agroturystki
z poszanowaniem ochrony przyrody,
• możliwość wydzielania tras i szlaków
turystycznych, ścieżek etnograficznych,
przyrodniczych,
• rozwój rolnictwa ekologicznego.

• ograniczone środki przeznaczane na
aktywną ochronę przyrody oraz ochronę
środowiska,
• ciągły wzrost ruchu pojazdów kołowych,
• ograniczona motywacja mieszkańców
gminy Dydnia w działaniu na rzecz
ochrony przyrody oraz ochrony
środowiska.

INFRASTRUKURA TECHNICZNA
Mocne strony

Słabe strony

• bardzo dobrze rozwinięta oraz utrzymana
sieć komunikacji wewnętrznej dojazdowej
(do pól uprawnych) oraz komunikacji
publicznej,
• rozbudowana sieć teletechniczna
(kablowa oraz napowietrzna),
• wystarczająca elektryfikacja gminy,
• dobrze utrzymane oraz regularnie
modernizowane oznakowanie pionowe
i poziome dróg,
• dostęp do sieci gazowej,
• istnienie sieci kanalizacyjnej oraz
oczyszczalni ścieków,
• wysoka jakość wody przeznaczonej do
spożycia.

• niewystarczająca ilość chodników
przeznaczonych dla pieszych
w miejscowościach gminy,
• słabo utrzymane pobocza przeznaczone
do bezpiecznego poruszania się pieszych,
• brak wyznaczonych i urządzonych ścieżek
rowerowych w miejscowościach gminy.

Szanse

Zagrożenia

• napływ ludności z miejscowości mniej
rozwiniętych,
• lokalizowanie inwestycji przez osoby
chcące się osiedlić w gminie Dydnia.

• rosnące koszty inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej,
• duża konkurencyjność firm branżowych
co może niekorzystnie wpływać na jakość
wykonywanych usług,
• wzrost kosztów materiałów budowlanych.

Źródło: Urząd Gminy Dydnia

Sporządzając niniejszą analizę, biorąc pod uwagę dynamikę zmian uwarunkowań
fatycznych, jak i prawnych, a także zmieniających się potrzeb społecznych, mających
wpływ na kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, określając
zapotrzebowanie na nową zabudowę, autorzy przyjęli perspektywę czasową wynoszącą
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30 lat. Wykorzystane zostały dane sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny oraz
własne analizy.
Na podstawie dokonanych obliczeń ustalono możliwość powiększenia terenów
inwestycyjnych w zakresie:
- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- terenów zabudowy zagrodowej,
- terenów zabudowy przemysłowej.
Zaleca się powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy
przemysłowej w ramach uzupełnień istniejących enklaw zwartych struktur funkcjonalno
– przestrzennych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy.
Biorąc pod uwagę powyższe, dopuszcza się dalszy rozwój gminy Dydnia w zakresie
budownictwa:
mieszkaniowego
jednorodzinnego,
mieszkaniowo-usługowego,
zagrodowego oraz przemysłowego.
Obrazując rozwój oraz przewidywane przekształcenie terenu gminy Dydnia
uwzględnione
w
projektowanym
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia zaproponowano następujący rozkład
terenów przeznaczonych pod w/w formy zabudowy.
Wynik analizy przedstawiono w podziale na poszczególne obręby gminy Dydnia
oraz proponowane funkcje:
Tab. 44. Procentowy udział szacowanych terenów dopuszczonych do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol [%]
1
Dydnia
MN2
3,13
2
Grabówka
MN2
2,80
3
Hroszówka
MN2
4
Jabłonica Ruska
MN2
0,38
5
Jabłonka
MN2
3,90
6
Końskie
MN2
1,10
7
Krzemienna
MN2
1,09
8
Krzywe
MN2
0,50
9
Niebocko
MN2
4,63
10 Niewistka
MN2
4,81
11 Obarzym
MN2
2,25
12 Temeszów
MN2
0,19
13 Ulucz
MN2
0,17
14 Witryłów
MN2
0,22
15 Wydrna
MN2
2,45
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 45. Procentowy udział szacowanych terenów dopuszczonych do zabudowy
zagrodowej.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol [%]
1
Dydnia
R2
2,32
2
Grabówka
R2
5,95
3
Hroszówka
R2
4
Jabłonica Ruska
R2
0,29
5
Jabłonka
R2
3,94
6
Końskie
R2
3,09
7
Krzemienna
R2
2,10
8
Krzywe
R2
2,55
9
Niebocko
R2
3,90
10 Niewistka
R2
8,39
11 Obarzym
R2
2,82
12 Temeszów
R2
1,27
13 Ulucz
R2
0,23
14 Witryłów
R2
3,63
15 Wydrna
R2
4,11
Źródło: opracowanie własne

Tab. 46. Procentowy udział szacowanych terenów dopuszczonych do zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol [%]
1
Dydnia
MN2/U 0,04
2
Grabówka
MN2/U 0,90
3
Hroszówka
MN2/U 4
Jabłonica Ruska
MN2/U 5
Jabłonka
MN2/U 0,40
6
Końskie
MN2/U 7
Krzemienna
MN2/U 0,03
8
Krzywe
MN2/U 0,01
9
Niebocko
MN2/U 0,06
10 Niewistka
MN2/U 0,07
11 Obarzym
MN2/U 0,13
12 Temeszów
MN2/U 0,04
13 Ulucz
MN2/U 0,02
14 Witryłów
MN2/U 0,02
15 Wydrna
MN2/U 0,04
Źródło: opracowanie własne

Tab. 47. Procentowy udział szacowanych terenów dopuszczonych do przemysłowej.
Lp. Nazwa obrębu
Symbol [%]
1
Dydnia
P2
2
Grabówka
P2
3
Hroszówka
P2
4
Jabłonica Ruska
P2
5
Jabłonka
P2
-
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Końskie
Krzemienna
Krzywe
Niebocko
Niewistka
Obarzym
Temeszów
Ulucz
Witryłów
Wydrna

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

0,22
0,15
-

Źródło: opracowanie własne

Po przeprowadzonej analizie i zestawieniu wyników należy stwierdzić, iż gmina
Dydnia posiada wysoki potencjał do rozwoju na płaszczyznach: gospodarczej, społecznej,
ekonomicznej, środowiskowej oraz kulturowej.
Analiza wskazuje możliwości rozwoju gminy Dydnia, oraz podkreśla potrzebę
dopuszczenia dalszych terenów inwestycyjnych.

8. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

CHRONIONYCH

NA

Działalność gospodarcza opiera się na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów
naturalnych, co nie może dominować nad wymogami ochrony środowiska. Prowadzi to
do konieczności prawnego wyodrębnienia obszarów, na których obowiązywać będą
różnego rodzaju ograniczenia w ich użytkowaniu, z uwagi na wymagania ochrony
środowiska przyrodniczego. Istotną rolę w krajobrazie gminy odgrywają również zasoby
dziedzictwa kulturowego, które powinny być zachowane. W związku z powyższym na
terenie gminy Dydnia ochronie podlegają:
➢ na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
• Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa
Podkarpackiego, poz. 1951 z późn. zm.),
• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Rzeka San” (PLH180007),
• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kościół w Dydni”
(PLH180034),
➢ na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych:
• grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I, II i III – wymagają uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, (z zastrzeżeniem art. 7, ust. 2a
w/w ustawy), na terenie gminy nie występują grunty klasy I,
• grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, w przypadku przeznaczenia
ich na cele nieleśne, wymagają uzyskania zgody właściwego organu, na zmianę
przeznczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
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•

pozostałe grunty leśne (własność mienia komunalnego lub osób fizycznych),
wymagają uzyskania zgody właściwego organu wyrażanej po uzyskaniu opinii
izby rolniczej, na zmianę przeznczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
➢ na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami:
• zabytki na terenie gminy Dydnia wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
województwa podkarpackiego znajdujące się w strefie ochrony
konserwatorskiej,
• stanowiska archeologiczne,
• obiekty
zabytkowe
chronione
zapisami
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego.
➢ na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:
• ujęcia wody zlokalizowane na terenie gminy Dydnia,
• obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
• wody podziemne.
➢ na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze:
• udokumentowane złoża kopalin,
• tereny górnicze zatwierdzone odpowiednimi decyzjami administracyjnymi
(koncesje).
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9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW
NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH
W charakterystyce gleb terenu gminy Dydnia duże znaczenie ma występujące
powszechnie zagrożenie gleb przez erozję wietrzną i wodną. Znaczna część stoków
o nachyleniu ponad 20% jest intensywnie erodowana. Efektem tego jest następująca
degradacja gleb, duże rozczłonkowanie i rozcinanie stoków wąwozami powstającymi
w pylastych osadach deluwialnych wzdłuż polnych dróg, a także powstawanie osuwisk
na skutek podcinania stoku i zachowanie jego stateczności w wyniku prac polowych.
W obrębie osuwisk gleby ulegają rujnacji i ciągłemu niszczeniu profilu glebowego i nie
nadają się do rolniczego wykorzystania, a zwłaszcza do mechanicznej ich uprawy.
Ochroną przed intensywnymi procesami erozyjnymi jest stosowanie zabiegów
przeciwerozyjnych, polegających na odpowiedniej uprawie, zachowaniu skarp
miedzowych, zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych na skarpach i zboczach dolin. Obszary
objęte osuwiskami lub predysponowane do występowania osuwisk, najlepiej byłoby
przeznaczyć pod trwałe użytki zielone lub zalesienia, co spowodowałoby przyhamowanie
procesów osuwiskowych.
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10. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z WYSTĘPOWANIA
UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD
PODZIEMNYCH ORAZ TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
10.1. TERENY GÓRNICZE
Na obszarze gminy Dydnia występują: ropa naftowa i gaz ziemny – zaliczane do
kopalin podstawowych, a także kruszywo naturalne (żwiry, piaski), które zaliczane są do
kopalin pospolitych. Na tym terenie znajduje się obecnie 13 udokumentowanych, złóż
kopalin i surowców.
Na terenie gminy są udokumentowane dwa złoża ropy naftowej: „Grabownica”
i „Witryłów”. Na złożu „Witryłów” kopaliną główną była ropa naftowa typu parafinowego,
natomiast kopaliną towarzyszącą był gaz ziemny – metanowy (wydobycie na tym terenie
zostało zakończone z powodu wyczerpania się surowca). Na złożu „Grabownica” kopaliną
towarzyszącą ropie naftowej jest również gaz ziemny.
Złoże „Witryłów” w całości położone jest w obrębie omawianej gminy, zaś obszar
górniczy „Grabownica” obejmuje swym zasięgiem część miejscowości: Humniska
i Grabownica Starzeńska w gminie Brzozów oraz Niebocko w gminie Dydnia.
Wszystkie złoża kruszywa naturalnego są związane z osadami tarasowymi doliny
Sanu. Do największych należy wstępnie rozpoznane złoża kruszywa żwirowego „Ulucz”.
Wyrobiska eksploatacyjne i poeksploatacyjne złóż kruszyw naturalnych mają
charakter wgłębny, częściowo są to wyrobiska basenowe, zaś częściowo – (płytsze
spośród nich) wyrobiska suche, przewidywane lub rekultywowane w kierunku rolnym.
Są one częściowo zawodnione, częściowo zarośnięte i zapadnięte. Natomiast
zrekultywowany i uporządkowany jest teren po eksploatacji złoża w Krzemiennej.
Fragment po płytszej eksploatacji został wyrównany i częściowo zniwelowany,
a następnie przekształcony w użytki zielone i tereny rekreacyjne, zaś fragment, gdzie
znajdowały się wyrobiska basenowe – przekształcony w stawy, które zarybiono.
Czynne obecnie wyrobiska złóż w Obarzymie i Krzemiennej mają charakter
basenowy o zmiennej wielkości, spowodowanej dużą skalą rocznego wydobycia.
Tab. 48. Na terenie gminy Dydnia występują następujące tereny górnicze:
Lp.

1

Nr w rejestrze

10-9/3/161/a, b

Nazwa terenu
górniczego

Ulucz

Status

aktualny

Rodzaj
złoża

kruszywa
naturalne

Nr decyzji

Decyzja Wojewody
Podkarpackiego z dnia
25.08.2003 r., znak:
ŚR.II.7412-75/03
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2

10-9/6/492

Jabłonica
Ruska –
Automet

3

2/1/129

Grabownica 1

4

10-9/6/463

Jabłonica
Ruska III

aktualny

kruszywa
naturalne

Decyzja Starosty
Brzozowskiego z dnia
22.12.2009 r., znak: SR.75134/09

aktualny

ropa
naftowa, gaz
ziemny

Decyzja Ministra Środowiska
z dnia 21.12.2001 r., znak:
Dge/MS/487-6462/01

kruszywa
naturalne

Decyzja
MarszałkaWojewództwa
Podkarpackiego z dnia
06.07.2009 r., znak:
RŚ.IV.AR.7512-119/09

aktualny

Źródło: geoportal.pgi.gov.pl

Występowanie w granicach gminy obszarów i terenów górniczych, skutkuje na
ogół ograniczeniami w wyznaczaniu nowych obszarów do zabudowy.
10.2. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
Teren gminy Dydnia objęty Studium leży w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych
o numerach 152, 154 oraz 168. Charakterystykę tych wód podziemnych przedstawia
poniższa tabela.
Tab. 49. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych obejmujących
omawiany teren.
Europejski kod JCWPd
Powierzchnia JCWPd
Obszar dorzecza
Region wodny

PLGW2000152
2043,9km2
obszar dorzecza Wisły
region wodny Górnej
Wisły
RZGW w Krakowie
dobry
dobry
dobry stan ilościowy

Właściwe RZGW
Ocena stanu ilościowego
Ocena stanu chemicznego
Cel środowiskowy – stan
ilościowy
Cel środowiskowy – stan
dobry stan chemiczny
chemiczny
Ocena ryzyka nieosiągnięcia
niezagrożona
Celów środowiskowych
Źródło: warunki.krakow.rzgw.gov.pl

PLGW2000154
1228,6km2
obszar dorzecza Wisły
region wodny Górnej
Wisły
RZGW w Krakowie
dobry
dobry
dobry stan ilościowy

PLGW2000168
2795,9km2
obszar dorzecza Wisły
region wodny Górnej
Wisły
RZGW w Krakowie
dobry
dobry
dobry stan ilościowy

dobry stan chemiczny

dobry stan chemiczny

niezagrożona

niezagrożona

Zasilanie Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 152
Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów
atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód
powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy głównie od
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charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Najdogodniejsze
warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych. Przepływ wód podziemnych
odbywa w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu. Granice
hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się z działami
wód powierzchniowych. Północną granicę JCWPd nr 152 stanowi wododział 3-go rzędu
zamknięty ujściem rzeki Strug do Wisłoka poniżej Rzeszowa. Od wschodu, zachodu
i południa JCWPd ogranicza zasięg rzeki Wisłoka. Naturalnymi strefami drenażu
wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw
wodonośnych jest to głównie rzeka Wisłok. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód
podziemnych (studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych
są często skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów
fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych
przepływają w kierunku naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten
kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.
Zasilanie Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 154
Zasilanie wód podziemnych piętra czwartorzędowego i paleogeńsko-kredowego
następuje wskutek infiltracji opadów atmosferycznych i jest możliwe niemal na całym
obszarze ich występowania. Jedynie w rejonie na północ od Przemyśla, gdzie
w nadkładzie poziomu czwartorzędowego występuje ponad 10m miąższości warstwa
gliny jest ono bardzo utrudnione lub praktycznie nie następuje (rejon Żurawicy).
W przypadku piętra fliszowego, z uwagi na urozmaiconą rzeźbę i duże spadki terenu,
istotną rolę odgrywa spływ powierzchniowy, a zasilanie następuje przede wszystkim
wczesną wiosną poprzez bezpośrednią infiltrację wód z topniejącej pokrywy śnieżnej.
Sytuacja morfologiczna terenu oraz układ hydroizohips w czwartorzędowym poziomie
aluwialnym w dolinie Wiaru wskazuje na lokalny dopływ wód podziemnych z terytorium
Ukrainy.
Dla piętra fliszowego obszarem najintensywniejszego zasilania wód podziemnych są
wyższe partie terenu, a strefami drenażu – doliny rzeczne. W obrębie piętra fliszowego
przepływ wód podziemnych możliwy jest jedynie w strefie aktywnej wymiany wód
i odbywa się zgodnie z morfologią terenu. Głęboko wcięte potoki będące dopływami Sanu
i Wiaru drenują spękany masyw i wytwarzają lokalne systemy krążenia.
Istotną rolę w krążeniu wód podziemnych odgrywają uskoki i strefy dyslokacyjne, z nimi
związane są strefy wzmożonego drenażu wód podziemnych przejawiające się
w występowaniu bardziej wydajnych źródeł. Układ hydroizohips wskazuje, że w obrębie
Sanu i Wiaru przepływ wód podziemnych odbywa się zgodnie z biegiem. San i Wiar
drenują zarówno wody piętra czwartorzędowego, jak i pietra paleogeńsko-kredowego.
Z uwagi na morfologię terenu i płytko występujące podłoże nieprzepuszczalne (strefa
przepuszczalna sięga maksymalnie do głębokości 60-80m) nie ma możliwości
wytworzenia się innych systemów krążenia niż lokalne.
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Zasilanie Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 168
Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów
atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód
powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy głównie od
charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Najdogodniejsze
warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych oraz kotlin. Przepływ wód
podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu.
Granice hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się
z działami wód powierzchniowych. Północną granicę JCWPd stanowi wododział 3-go
rzędu zamknięty powyżej ujścia Tyrawy do Sanu. Od wschodu i zachodu JCWPd ogranicza
zasięg zlewni Sanu. Południowa granica przebiega wzdłuż granicy Polski ze Słowacją,
natomiast południowo-wschodnia wzdłuż granicy Polski z Ukrainą. Naturalnymi strefami
drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej
położonych warstw wodonośnych jest to głównie rzeka San. Funkcję drenażu pełnią także
ujęcia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód
podziemnych są często skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne
i tektonikę utworów fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich
pięter/poziomów wodonośnych przepływają w kierunku naturalnych stref drenażu.
Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.
Oddziaływania na stan jednolitych części wód podziemnych w gminie mają
charakter lokalny. Sa to oddziaływania spowodowane wydobyciem kruszyw naturalnych
w dolinie Sanu m.in. w Uluczu.
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11. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
STANU
SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA
UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ,
ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI
11.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Przez teren gminy przebiega najdłuższa w Polsce, boliczaca 225 km droga
wojewódzka nr 835, klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego)łącząca Lublin
z leżącą 16 km od Sanoka, Grabownicą Starzeńską. Długość drogi wojewódzkiej
w granicach gminy Dydnia wynosi około 18,11 km.
Sieć dróg powiatowych zapewnia połączenie komunikacyjne w skali
subregionalnej.

Są to drogi łączące miejscowości:
▪ Nr 19348 Niebocko – Grabówka;
▪ Nr 19347 Niebocko p. wieś – Bośnia;
▪ Nr 19337 Dydnia – Wydrna – Rudawiec;
▪ Nr 19346 Dydnia – Krzywe – Końskie;
▪ Nr 19345 Krzemienna – Jurowce;
▪ Nr 19342 Krzemienna – Ulucz;
▪ Nr 19338 Izdebki – Obarzym;
▪ Nr 10339 Niewistka p. wieś;
▪ Nr 19536 Sanok – Dobra – Jawornik Ruski;
▪ Nr 19336 Brzozów – Jabłonka – Falejówka.
Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi prawie 55,439 km. W tym
o nawierzchni utwardzonej 52,429 km.
Tab. 50. Szczegółowe zestawienie dróg powiatowych.
Nr
Lp. drogi
1.

Nazwa
drogi

19336 Brzozów –
Jabłonka

2.

19336 Dydnia –
Wydrna

3.

19338 Izdebki –
Obarzym

Lokalizacja
od km

Długość
Długość odcinka
drogi
Ogółem Nieulepszone Ulepszone Gruntowe
do km w granicach

4+020

6+365

2.345

2.345

2.345

-

-

6+365

6+689

0,324

0,324

0,324

-

-

6+689

7+339

0,650

0,650

-

0,650

-

0+000

4+797

4.797

4.797

-

4.797

-

2+700

3+000

0.300

0.300

0.300

-

-

3+000

5+770

2.790

2.790

-

2.790

-
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4.

1933

Niewistka

5.

1934

Dynów –
Jabłonica
Ruska

6.

7.

0+000

2+668

2.668

2.668

-

2.669

-

6+929

9+700

2.771

2.771

2.771

-

-

19342 Krzemienna 0+000
– Ulucz
0+865

0+865

0.865

0.865

-

0.865

-

7+590

6.725

6.725

6.725

-

-

11.363

11.363

-

11.363

-

0.866

0.866

0.866

-

19345 Krzemienna
0+000 11+363
– Witryłów
– Raczkowa 11+363 12+229

8.

19346 Dydnia –
krzywe

0+000

5+361

5.361

5.361

-

5.361

-

9.

19347 Niebocko

0+000

0+950

0.950

0.950

-

0.950

-

0+950

1+962

1.012

1.012

1.012

-

0+000

5+993

5.993

5.993

-

5.993

-

20+318 22+967

2.649

2.649

-

2.649

-

22+967 25+977

3.010

-

-

-

3.010

55.439

52.429

14.343

38.086

3.010

p. wieś
10. 19346 Niebocko –
Grabówka
11. 19536 Sanok –
Dobra

Razem drogi powiatowe

Źródło: opracowanie własne według zasobów Gminy Dydnia

Układ uzupełniający tworzy sieć dziesięciu odcinków dróg gminnych. Drogi
gminne łączą następujące odcinki:
▪ Hroszówka – granica gminy (Borownica) długości 3,07 km (droga gruntowa),
▪ Witryłów – granica gminy (Łodzina) długości 1,85 km (tłuczniowa nieulepszona),
▪ Końskie – granica gminy (Mrzygłód),
▪ Krzywe – Grabówka o długości 3,92 km (gruntowa),
▪ Dydnia – Dydnia Wola o długości 3,25 km (1,55 + 1,70) gruntowa i tłuczniowa,
▪ Niewistka – Wydrna o długości 4,25 km (gruntowa),
▪ Krzemienna – Obarzym o długości 2,64 km (gruntowa),
▪ Wydrna – Rudawiec (granica gminy) o długości 0,65 km (bitumiczna,
nieulepszona),
▪ Jabłonka – Przysetnica o długości 2,49 km (granica gminy), (2,27 + 0,22 gruntowa
i tłuczniowa nieulepszona),
▪ Krzemienna – Obarzym o długości 2,64 km (gruntowa).
Łączna długość dróg gminnych wynosi 26,5 km. Nawierzchnię twardą posiada 10,0
km (tj. 38%) dróg gminnych, a nawierzchnię ulepszoną 0,65 km (tj. około 2,5%). Reszta
dróg gminnych, to drogi gruntowe (bite).
Większość dróg o nawierzchni utwardzonej ma jezdnię szerokości 3,0 – 5,0 m,
natomiast drogi o nawierzchni ulepszonej mają jezdnie o szerokości 3,0 – 4,0 m.
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Podsumowując, należy stwierdzić, iż układ drogowy wynika z rzeźby terenu biegnąc
dolinami cieków wodnych i jest dostosowany ściśle do struktury osadniczo –
przestrzennej gminy.
Na terenie gminy Dydnia zarówno w ciągu drogi wojewódzkiej jak i dróg
powiatowych oraz gminnych zlokalizowanych jest szereg budowli inżynierskich, których
konstrukcja umożliwia pokonanie przeszkód wodnych (mosty, liczne przepusty).
Na terenie gminy, w granicach miejscowości Witryłów oraz Ulucz funkcjonuje kładka na
rzece San dla pieszych łączącą obie miejscowości. Długość kładki wraz ze skrzydłami
wynosi 234,18 m i jest to najdłuższa wybudowana kładka nad rzeką San o rozpiętości
przęsła nurtowego długości 150 m i druga w Polsce. Szerokość użytkowa kładki wynosi
1,5 m, a całkowita 2,2 m. Należy także podkreślić fakt, iż kładka spełnia najnowsze normy
techniczne gwarantujące bezpieczeństwo jej użytkowników.
Tab. 51. Źródło: Starostwo Powiatowe, Wydział Komunikacji – Brzozów
Lp

Nr
drogi

Nazwa drogi

1
1933

Opis konstrukcji

Nośność
w tonach

Długość
(m)/
pow.
(m2)

6+980

Most stalowy z pomostem
drewnianym, podpory betonowe

15

4.5/25

7+313

Most stalowy z pomostem
drewnianym, podpory betonowe

15

8.3/58

Lokalizacja
mostu (km)

Brzozów Jabłonka

2
3

19337

Dydnia – Wydrna

0+082

Most żelbetowy, podpory betonowe

15

8.5/67

4

19338

Izdebki – Obarzym

5+500

Most tymczasowy półtrwały

5

4.4/24

5

0+024

Most żelbetowy, podpory betonowe

15

7.9/59

6

1+300

Most żelbetowy, podpory betonowe

15

3.6/19

7+839

Most stalowy z pomostem
drewnianym, podpory betonowe

10

13.7/68

8

8+519

Most stalowy z pomostem
drewnianym, podpory betonowe

15

15.8/87

9

9+350

Most żelbetowy, podpory betonowe

15

5.5/27

7

19345

Krzemienna –
Witryłów

10

19346

Dydnia – Krzywe –
Końskie

1+375

Most żelbetowy, podpory betonowe

15

6.5/29

11

19347

Niebocko p. wieś

0+969

Most stalowy z pomostem
drewnianym, podpory betonowe

15

4.1/22

22+514

Most stalowy z pomostem
drewnianym, podpory kamienne

12

9.8/49

23+514

Most stalowy z pomostem
drewnianym, podpory kamienne

15

2/10

12
1953
13

Sanok – Jawornik
Ruski
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Gmina posiada dość niski odsetek dróg gminnych (publicznych) o nawierzchni
ulepszonej oraz niskie parametry funkcjonalno – techniczne wielu odcinków całego
układu drogowego dróg wewnętrznych. Uwarunkowania te wynikają w większości
przypadków z urozmaiconego ukształtowania terenu, stanu zainwestowania i własności
działek, co ogranicza możliwości korekty przebiegu tras komunikacyjnych.
Szereg ciągów komunikacji wewnętrznej gminy, stanowią drogi wewnętrzne,
które ze względu na ukształtowanie terenu (wysokie spadki) zostały wyłożone płytami
betonowymi typu Jumbo, doskonale zdające swoje zadanie w trudnych miejscach
w każdej porze roku. Rzadko która gmina posiada tak rozwiązany system komunikacji
dróg wewnętrznych, co skutkuje polepszeniem dostępu do pól oraz poszczególnych
zagród wiejskich w terenach zabudowy rozproszonej.
Znacznym usprawnieniem komunikacji i dostępności wschodniej części gminy
położonej za Sanem byłaby budowa przeprawy mostowej w Krzemiennej (na wysokości
Jabłonicy Ruskiej). Połączenie mostem obu brzegów w miejscu obecnej przeprawy
promowej miałoby bardzo istotne znaczenie dla aktywizacji turystycznej i gospodarczej
gminy.
11.2. TRANSPORT
Podstawowymi środkami transportu publicznego w gminie są autobusy oraz busy
przewoźników prywatnych. Gmina Dydnia znajduje się poza zasięgiem sieci kolejowej.
Najbliższa stacja znajduje się w Sanoku (tj. 27 km od Dydni).
Na terenie gminy powstaje Nordic Walking Park „Gmina Dydnia” - w skład którego
wchodzą 4 trasy: żółta – 4,7 km; zielona – 8 km; czerwona – 11 km i czarna – 15,4 km.
11.3. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Liczba oczyszczalni ścieków w gminie w roku 2018 wynosiła 4. Oczyszczalnie
ścieków zlokalizowane są miejscowościach:
- Krzemienna – obsługująca miejscowości: Krzemienna, Obarzym, Temeszów, Dydnia,
Krzywe oraz Wydrna,
- Witryłów – obsługujaca miejscowości: Witryłów oraz Końskie,
- Ulucz – obsługujaca miejscowość Ulucz,
- Jabłonka – obsługujaca miejscowość Jabłonka.
Ponadto sieć kanalizacyjna w miejscowościach Niebocko oraz Grabówka obsługiwana jest
przez oczyszczalnę ścieków zlokalizowaną poza granicami gminy Dydnia –
w miejscowości Grabownica Starzeńska.
Pozostałe sołectwa w gminie Dydnia nie mają rozwiązanego problemu gospodarki
ściekowej i gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych.
Na terenie gminy Dydnia sieć wodociągową posiadają jedynie miejscowości: Witryłów – o długości około 0,70 km oraz średniej wydajności 3,0 m3/h.
- Ulucz – o długości około 1,49 km oraz średniej wydajności 3,6 m3/h.
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- Końskie – o długości około 0,45 km oraz średniej wydajności 2,5 m3/h. Ludność
pozostałych miejscowości korzysta z licznych wodociągów lokalnych. Dodatkowo
niektóre fragmenty gminy zasilane są z kilku studni wierconych.
Ze studni wierconych zasilane są następujące obiekty:
− Dom Ludowy w Dydni,
− Urząd Gminy i budynek weterynarii w Dydni,
− Szkoła w Krzywem,
− Budynki po byłym PGR w Witryłowie,
− Budynki po byłym PGR w Uluczu.
− Szkoła Podstawowa w Niebocku.
11.4. KANALIZACJA DESZCZOWA
Na terenie gminy Dydnia nie ma kanalizacji deszczowej ani podczyszczalni
ścieków opadowych. Wody deszczowe zagospodarowane są w obrębie własnych działek.
Natomiast wody deszczowe pochodzące z układów komunikacyjnych kierowane są do
rowów przydrożnych. W najbliższym czasie nie planuje się budowy systemu kanalizacji
deszczowej.
11.5. GOSPODARKA ENERGETYCZNA
Ciepłownictwo
Gmina nie posiada zbiorczej ciepłowni obsługującej większy obszar gminy.
Wszystkie obiekty budowlane mają indywidualne kotłownie, a starsza zabudowa
ogrzewa domy z urządzeń piecowych na paliwo stałe. Większe kotłownie olejowo –
gazowe obsługują: Urząd Gminy, Ośrodki Zdrowia i szkoły na terenie gminy. Nie planuje
się budowy zbiorczej ciepłowni.
Gazownictwo
Gmina Dydnia jest w większości zgazyfikowana. Przez jej teren przebiegają
gazociągi wysokoprężne tranzytowe gazu, wysokoprężne odgałęzienia do stacji
redukcyjnych gazu oraz sieć gazociągów średnioprężnych.
Przez południową część gminy w sołectwie Końskie biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia
Ø 300 mm i Ø 1000 relacji Hermanowice – Strachocina, środkową częścią gminy biegnie
gazociąg wysokiego ciśnienia Ø 80 mm relacji Końskie – Izdebki, w zachodniej części
gminy do Niebocka biegnie odgałęzienie gazociągu relacji Strachocina – Brzozów
(gazociąg ten ma średnicę Ø 80 mm).
Poszczególne sołectwa zasilane są gazem średnioprężnym za pośrednictwem
stacji redukcyjno – pomiarowych gazu pierwszego stopnia. Na terenie gminy są dwie
stacje redukcyjne:
▪ w miejscowości Końskie o wydajności 600 m3/h – zasilana z gazociągu Ø 300 mm
relacji Hermanowice – Strachocina,
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w Niebocku o wydajności 600 m3/h – zasilana z gazociągu Ø 80 mm – odgałęzienia
gazociągu Strachocina – Brzozów.
Stacja w miejscowości Końskie zasila: Końskie, Witryłów, Krzywe, Krzemienną
i Temeszów; stacja w Niebocku zasila: Niebocko, Grabówkę, Jabłonkę, Wydrną i Dydnię.
Tuż przy granicy Dydni i Krzemiennej jest połączenie między obiema sieciami gazowymi,
gwarantujące pewność zasilania w gaz w przypadku awarii którejś ze stacji.
Sieci gazowej pozbawione są sołectwa: Obarzym, Niewistka, Jabłonica Ruska i Ulucz.
▪

Telekomunikacja
Obszar całej gminy znajduje się w zasięgu czterech operatorów sieci telefonii
komórkowej: Orange, Plus, T-mobile i Aero 2. Stacje bazowe tych operatorów znajdują się
na wzniesieniu w Dydni oraz w Niebocku.
Elektoenergetyka
Przez teren gminy Dydnia przebiega tranzytem linia elektroenergetyczna
wysokiego napięcia 110 kV oraz elektromagnetyczna sieć rozdzielcza zasilająca
bezpośrednio gminę. Tworzą ją linie średniego napięcia 15 kV i linie niskiego napięcia 0,4
kV. Linia 110 kV przechodzi przez sołectwa: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Obarzym
i Niewistka. Łączy ona dwa sąsiednie Główne Punkty Zasilające (GPZ) 110/15 kV: Sanok,
Trepczę i Dynów. GPZ-ty te mają za zadanie zredukowanie napięcia w sieci z wysokiego
(110 kV) do średniego (15 kV). Przy lokalizowaniu budynków na pobyt stały należy
zachować bezpieczny odstęp od linii 110 kV. Odległość ta wynosi min. 14,5 m do 19,5 m
od zewnętrznych obrysów linii.
Gmina zasilana jest z napowietrznych linii 15 kV wyprowadzonych z GPZ-tów
Sanok, Trepcza i Dynów. Sieć linii 15 kV była przebudowana w części gminy.
Dodatkowych modernizacji wymagają jednak tereny Temeszowa i Wydrnej. Przy
lokalizowaniu budynków przeznaczonych na pobyt stały należy zachować bezpieczny
odstęp od linii 15 kV. Odległość ta wynosi min. 7,5 m od osi linii.
11.6. GOSPODARKA ODPADAMI
Gmina Dydnia nie posiada własnego składowska odpadów. W ciągu roku ludność
gminy wytwarza około 322,12 ton odpadów zmieszanych. Ogółem na jednego mieszkańca
przypada 39,9 kg odpadów (dane z 2015 roku według GUS). Odpady są segregowane
i gromadzone w workach foliowych, a następnie wystawiane przy głównych drogach
przez mieszkańców. Kolejno są zbierane i wywożone na składowisko śmieci w Krośnie.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
gmina Dydnia znajduje się w regionie południowo-zachodnim województwa. W regionie
południowo-zachodnim regionalną instalacją do przetworzenia zmieszanych odpadów
komunalnych została ustanowiona instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów w Krośnie zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Krośnie. Także ten przedsiębiorca zarządza, zlokalizowaną
w Krośnie, instalacją regionalną do przetwarzania odpadów zielonych. Ponadto na
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terenie regionu znajduje się instalacja zastępcza do przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych należąca do PHU EKOMAX Jerzy Kotulak i zlokalizowana w Wolicy.
Pozostałości po sortowaniu odpadów zagospodarowano na składowiskach
będących instalacjami zastępczymi zlokalizowanych w Krośnie, w Karlikowie
i w Radoszycach.
Z danych zawartych w sprawozdaniach o odpadach komunalnych (Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022) wynika, że wszystkie
gminy z terenu regionu osiągnęły poziom recyklingu odpadów papieru i tektury, szkła,
metalu, tworzyw sztucznych, jednak 5 gmin nie osiągnęło poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia czy też odzysku innymi metodami odpadów
budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi. Wynikało to głównie
z faktu, że na terenach wiejskich tego rodzaju odpady zagospodarowywane są przez
właścicieli nieruchomości, głównie do utwardzania dróg dojazdowych, podwórek i dróg
polnych. Sytuacja taka powoduje, że gminy nie mogą wykazać przyjętych
i zagospodarowanych w sposób zorganizowany odpadów.
Wszystkie gminy w regionie osiągnęły wymagany poziom ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Wszelkie odpady niebezpieczne powstające zarówno w zakładach przemysłowych
na terenie gminy, jak i w gospodarstwach indywidualnych, takie jak – przepracowane
oleje i smary, zużyte akumulatory, przeterminowane środki ochrony roślin, powinny być
gromadzone i składowane w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniach zamkniętych
o wybetonowanym podłożu bez możliwości dostępu osób postronnych. Następnie
odpady te, zgodnie z opracowanym harmonogramem, powinny być zabierane przez
specjalistyczne firmy do utylizacji lub składowania na wyznaczonych do tego celu
składowiskach. Jednak w wypadku gospodarstw indywidualnych trudno kontrolować
gospodarkę odpadami i najczęściej odpady niebezpieczne łącznie z socjalno – bytowymi
wywożone są na składowisko.
Oprócz odpadów niebezpiecznych, dla gminy Dydnia opracowano również
harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz zużytych opon.
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12. ZADANIA SŁUŻĄCE
PUBLICZNYCH

REALIZACJI

PONADLOKALNYCH

CELÓW

Uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z realizacji
ponadlokalnych celów publicznych na poziomie województwa i kraju określa między
innymi Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.
W związku z powyższym na terenie gminy Dydnia przewiduje się:
➢ podniesienie do rangi „Pomnika Historii” cerkwii greko-katolickiej w Uluczu,
➢ utworzenie ośrodków turystyczno – sportowych w gminie Dydnia, w celu
podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego oraz rozwoju kultury
fizycznej,
➢ opracowanie programu ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego
terenów przygranicznych w zakresie unikatowej architektury drewnianej,
➢ realizację programu zrównoważonego rozwoju na obszarze funkcjonalnym
„Zielone Karpaty”,
➢ modernizację drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Grabownica Starzeńska,
➢ budowa GPZ-tu „Dydnia” i linii 110 kV do zasilania stacji,
➢ likwidacja mogilnika w miejscowości Dydnia,
➢ likwidacja mogilnika w miejscowości Jabłonica Ruska,
natomiast na terenie całego powiatu:
➢ ochronę krajobrazu i bioróżnorodności oraz kształtowanie struktury krajobrazu
wiejskiego poprzez realizację programów rolnośrodowiskowych SAPARD
i zalesianie terenów przewidzianych do renaturyzacji i rekultywacji,
➢ minimalizowanie zasięgu procesów denudacyjnych i ich negatywnych skutków na
terenach osuwiskowych (opracowanie dokumentacji geologicznej oraz
opracowań ekofizjograficznych dostosowanej do skali planów zagospodarowania
przestrzennego, właściwe zagospodarowanie przestrzenne, zalesienia,
monitoring),
➢ wykorzystanie zasobów wód geotermalnych w rozwoju funkcji turystyczno –
uzdrowiskowej i do celów gospodarczych – szczegółowe rozpoznanie zasobów.
Powyższe zadania należy uwzględnić na szczeblu lokalnym formułując
odpowiednie delegacje do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Jednakże należy mieć na uwadze, iż 4 kwietnia 2017 r. Zarząd
Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 290/5800/17 w sprawie przyjęcia
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa
2030 opublikowany w dniu 18 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego pod poz. 3937 została opublikowana Uchwała Sejmiku Województwa
Podkarpackiego nr LlX/930/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego,
w którym zrezygnowano np. z projektu budowy zbiornika retencyjnego „Dynów –
Niewistka”.
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13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w gminie Dydnia terenów
położonych wzdłuż rzeki San został wyznaczony na podstawie map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego. Mapy zostały opracowane na postawie
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa
Powodziowa). Za opracowanie map odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały
opracowane w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.
W 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały opublikowane na
Hydroportalu MZP i MRP. W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi
zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach
uwzględniane. Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom
administracji, nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r. i od tej pory są traktowane jako
oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowania działań
związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.
Dla pozostałej części gminy Dydnia nie zostały sporządzone mapy ryzyka
i zagrożenia powodziowego. Zgodnie ze stanowiskiem KZGW, na obszarach dla których
nie zostały sporządzone mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia
powodziowego obowiązuje opracowanie pn.: Studium ochrony przeciwpowodziowej,
sporządzone przez RZGW w Krakowie.
Oprócz Sanu, zagrożenie powodziowe stwarzają niektóre mniejsze rzeki i potoki.
Administracja rządowa i samorządowa, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo
wodne obowiązana jest realizować zadania związane z ochroną przeciwpowodziową.
Dotyczy to w szczególności wykonywania dokumentacji planistyczno - programowych
oraz dokumentów o charakterze programów i strategii, które stanowią podstawę do
realizacji inwestycji lub działań bezinwestycyjnych, w tym z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej.
W przypadku wałów przeciwpowodziowych istotny wpływ na ocenę zagrożenia
powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej regionu ma wiedza na temat stanu
technicznego. Administratorzy obwałowań mają obowiązek wykonywania zarówno
rocznych przeglądów jak i pięcioletnich ocen stanu technicznego obiektów budowlanych.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót
oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie
powodziowe. Zakazy te wynikają wprost z ustawy – Prawo wodne, mają charakter
powszechny i obowiązują niezależnie od uchwalenia na danym terenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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14. WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW I ZASAD
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gmina Dydnia charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi oraz
środowiskowymi. Układ przestrzenny gminy Dydnia jest czytelny i przejrzysty.
Zgodnie z analizami oraz diagnozami stanu istniejącego oraz uwarunkowań gminy
Dydnia poniżej wyodrębniono szereg uwarunkowań mających wpływ na ustelenie
kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy Dydnia:
➢ gmina Dydnia posiada bardzo dogodne uwarunkowania do rozwoju usług turystki
i rekreacji,
➢ nadrzędnym kierunkiem rozwoju jest dążenie do utrzymania wysokich walorów
środowiska przyrodniczego, co sprzyja rozwojowi weszelkiego rodzaju turystyki.
W tym celu zasadnym byłoby rozbudowanie bazy turystycznej oraz urządzenie
szlaków turystycznych.
➢ należy bezwzględnie zachować oraz promować walory krajobrazowe na terenach
objętych ochrona prawną wzdłuż obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
➢ należy dbać o walory kulturowe, propagować ich ochronę,
➢ należy utrzymać dotychczasową kondycję różnorodnych składników środowiska
przyrodniczego, a także kontynuować działania mające na celu poprawę stanu
środowiska przyrodniczego,
➢ ze względu na położenie gminy Dydnia w trenach bardzo cennych przyrodniczo,
wszelkie podejmowane działania planistyczne winne być realizowane w zgodzie
i poszanowaniu ochrony przyrody i środowiska,
➢ należy rozważyć możliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w zakresie wykorzystywania energii wiatru, słońca, wody,
➢ należy dążyć do umożliwienia mieszkańcom gminy dostępu do bezpłatnego
internetu o wysokich parametrach technicznych, co znacząco podnisie walory
ekonomiczne, gospodarcze, edukacyjne gminy,
➢ zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi (liczne obiekty zabytkowe) zasadnym
kierunkiem rozwoju będą usługi w zakresie turystki, rekreacji i sportu,
➢ bezwzględnie należy nie dopuszczać do tworzenia się zabudowy na terenach
mających pozostać wolnymi od zabudowy, ze względów przyrodniczych
(korytarze ekologiczne),
➢ zgodnie z uwarunkowaniami zagospodarowanie terenu powinno zmierzać do
wykorzystania zbiorników wodnych powstałych w procesie rekultywacji po
eksploatacji kruszyw,
➢ w związu iż, uwarunkwania gminy Dydnia wskazują na fakt, występowania
bogatych pokładów złóż, zasadnym będzie ich sukcesywna eksploatacja,
➢ polityka przestrzenna powinna być kształtowana harmonijnie, w zgodzie
z istniejącą przyrodą oraz zgodnie z potrzebą kształtowania wysokiej jakości
przestrzeni i standardów życia społeczności gminy na wysokim poziomie.
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