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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, zwanego
dalej Studium.
Studium jest dokumentem planistycznym kierunkowym gminy, sporządzonym na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
Niniejsza Prognoza została opracowana w oparciu o istniejący stan prawny na dzień
przedłożenia projektu Studium do uzgodnień.
1.2.

Podstawa prawna, cel i zakres prognozy.

Podstawą prawną sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko jest Ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zgodnie z art. 46 pkt 1 w/w ustawy
„przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: […]
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.
Prognozę opracowano zgodnie z zakresem określonym w art. 51 ust. 2 w/w ustawy.
Celem opracowania prognozy, jest określenie, analiza i ocena:
✓ istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu, w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu Studium,
✓ stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
✓ istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody,
✓ celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposobów w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu,
✓ przewidywanego znaczącego oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego,
pośredniego, wtórnego, skumulowanego krótkoterminowego, średnioterminowego
i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
środowisko, a w szczególności: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta rośliny
wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz klimat, zasoby naturalne, zabytki,
dobra materialne, z uwzględnieniem zależności miedzy tymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy.
Niniejszą prognozę opracowywano równocześnie z projektem Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia, dzięki
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czemu na bieżąco prowadzono weryfikację ustaleń Studium, mających wpływ na zdrowie
ludzi i środowisko przyrodnicze. Wprowadzono bowiem takie ustalenia w projekcie
Studium, które wyeliminują jakiekolwiek negatywne wzajemne oddziaływanie.
Prognoza jest wykładana do publicznego wglądu razem z projektem Studium, dając
tym samym możliwość szczegółowego poinformowania zainteresowane podmioty
zagospodarowania przestrzennego, o skutkach wpływu ustaleń projektu dokumentu, na
poszczególne elementy środowiska i zdrowia ludzi, jeszcze na etapie dochodzenia do
ostatecznych rozstrzygnięć prawnych.
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium wraz z prognozą
istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią w ramach postępowania z udziałem
społeczeństwa i złożenia wniosków lub uwag do projektu Studium, w oparciu o istniejący
stan prawny i wiedzę techniczną.
Ewentualne wnioski, o ile będą zasadne zostaną przedmiotem dalszej analizy. Jeżeli
natomiast będą bezzasadne, podlegać będą odrzuceniu przez organ odpowiedzialny za
opracowanie dokumentu, w tym przypadku Wójta Gminy Dydnia, o czym stanowią
odnośne przepisy prawne.
Prognoza jest także dostępna organom uzgadniającym i opiniującym projekt
Studium, na etapie poprzedzającym wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium.
1.3.

Metoda opracowania.

Prognoza opracowana została w formie pisemnej, na podstawie analizy dostępnych
dokumentów źródłowych, dokumentacji, przepisów prawnych, po dokonanej wizji
w terenie, w odniesieniu do przedmiotu opracowania Studium. Zatem dokumentacja ta
została opracowana w sposób analityczny, uwzględniający wiedzę techniczną oraz
przyrodniczą.
Prognoza wskazuje również na niezbędne rozwiązania techniczne i organizacyjne,
które ograniczą do norm dopuszczalnych wszelkie działania niekorzystne dla środowiska
i zdrowia ludzi, które mogłyby wyniknąć z realizacji ustaleń zawartych w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Sporządzając prognozę, została dokonana analiza terenu pod kątem wytypowania
potencjalnych obszarów konfliktów przyrodniczo-przestrzennych, w których mogą
wystąpić stanowiska gatunków chronionych oraz siedlisk przyrodniczych. Szczegółowo
przeanalizowano stopień wpływu planowanych zamierzeń Studium na tereny gruntów
rolnych wysokich klas (I, II oraz III). Przy określaniu wymagań ekologicznych oraz
minimalizacji skutków zagrożeń dla poszczególnych gatunków i siedlisk korzystano
z „Poradników ochrony siedlisk i gatunków – przewodnik metodyczny” (wyd. Minister
Środowiska).
1.4.

Wykorzystane materiały.

Do opracowania niniejszej prognozy wykorzystane zostały następujące materiały:
✓ Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia, ważny
do 31 grudnia 2003r.;
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✓ Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia;
✓ Strategia Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2007-2020 – Dydnia 2007;
✓ Materiały robocze: roboczy projekt Studium tj. Uwarunkowania rozwoju
przestrzennego oraz Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka
przestrzenna gminy Dydnia w formie graficznej i opisowej;
✓ Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie „Stan
środowiska w województwie podkarpackim";
✓ Literatura fachowa;
✓ Obowiązujące przepisy prawne;
✓ Ogólnodostępne strony internetowe;
✓ Oświadczenie autora prognozy.
2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU
DOKUMENTAMI
2.1.

STUDIUM

ORAZ

JEGO

POWIĄZANIE

Z INNYMI

Lokalizacja terenu.

Granicami obszaru objętego Studium są granice administracyjne Gminy Dydnia.
Gmina Dydnia zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie
brzozowskim.
Ryc. nr 1. Lokalizacja Gminy Dydnia względem kraju, województwa oraz powiatu.

Źródło: /www.polskawliczbach.pl/

województwo podkarpackie

Źródło: /www.mapy.geoportal.gov.pl/

powiat brzozowski

gmina Dydnia
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Gmina Dydnia jest jedną z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu brzozowskiego,
w województwie podkarpackim. Położona jest w dolinie rzeki San, większość Gminy należy
do Pogórza Dynowskiego, od wschodu w niewielkiej części do Pogórza Przemyskiego.
Powierzchnia gminy wynosi 130,3 km2 (co stanowi 24,2% powierzchni powiatu
brzozowskiego), lasy stanowią ok 40% powierzchni, pozostałą część zajmują użytki rolne
oraz sady.
Gmina swym obszarem zajmuje 15 miejscowości.
Tab. nr 1.
GMINA DYDNIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dydnia
Grabówka
Hroszówka
Jabłonica Ruska
Jabłonka
Końskie
Krzemienna
Krzywe
Niebocko
Niewistka
Temeszów
Obarzym
Ulucz
Witryłów
Wydrna

Hroszówka i Jabłonica Ruska jako wsie opuszczone nie są sołectwami.

Strona | 7

- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

Źródło: /www.portal.gison.pl/dydnia/

Ryc. nr 2. Położenie poszczególnych miejscowości w Gminie Dydnia.

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.).
Budowa geologiczna charakteryzuje się obszarem tzw. fliszu karpackiego, czyli leżącymi na
przemian warstwami skalnymi - łupków ilastych i marglistych, mułowców, piaskowców
i zlepieńców, powstałych na skutek długowiecznych oddziaływań mas górotwórczych
powiązanych ze zmianami klimatycznymi występującymi na przełomie milionów lat.
Najbardziej korzystne warunki naturalne występują w dolinie Sanu. Charakteryzuje ją
płaskie, rozległe dno do 1,5 km szerokości, urodzajne mady oraz bogata sieć rzeczna.
Występującymi na terenie gminy bogactwami naturalnymi są: ropa naftowa, gaz ziemny,
żwiry rzeczne, źródła naturalne oraz lasy. Pogórze Dynowskie i Przemyskie charakteryzuje
się małą odpornością podłoża, co spowodowało, że San i jego dopływy wyżłobiły doliny,
które wypełniły iglasto-piaszczystymi osadami.
Przeciętna ilość opadów wynosi około 750-800 mm, z czego na okres letni przypada od 250
mm do 400 mm, a na okres zimowy od 80 mm do 180 mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej
wynosi od 60 do 150 dni.
Są to typowe cechy klimatu przejściowego, przechodzącego od morskiego do
kontynentalnego.
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Podstawowy potencjał gminy Dydnia stanowią zasoby i walory naturalne. Obecnie
gmina ma charakter głównie rolniczy. Użytki rolne zajmują około 52% całej powierzchni,
zaś użytki leśne około 39%. Rolnictwo charakteryzuje się dużą ilością małych gospodarstw.
Na ich ogólną liczbę 1715 (według danych z 2000 r.) aż 1534 (czyli około 90%) stanowią
gospodarstwa o powierzchni 1,0 - 5,0 ha.
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. Lasy stanowią część większych kompleksów
leśnych, wychodzących poza obręb gminy i powiatu. Największą powierzchnię zajmują lasy
w sołectwach: Końskie – 80,0 ha i Obarzym – 20,0 ha. Podstawowym typem lasu jest
drzewostan mieszany górski. Dominującymi gatunkami drzew są, m.in.: buki, graby, brzozy,
jawory, olchy, modrzewie, jodły, świerki i sosny. Natomiast coraz rzadziej nad brzegami
rzek i potoków widoczne są wierzby. Lasy są bogate w runo tj. wiele gatunków grzybów,
np. borowik szlachetny (Boletus edulis), borowik ceglastopory (Sutorius luridiformis),
koźlarz czerwony (Leccinum aurantiacum), koźlarz babka (Leccinum scabrum), maliny
właściwe (Rubus idaeus L.), jeżyny (Rubus caesius L.), poziomki pospolite (Fragaria vesca)
oraz borówki czarne (Vaccinium myrtillus).
Na terenie gminy istnieje zaledwie kilka tartaków i zakładów przetwórstwa drzewnego.
Jednakże rozwój gospodarki leśnej stwarza perspektywę zatrudnienia dużej grupy
ludności przy pracach sezonowych - zrywka drewna i całorocznych - pielęgnacje
nasadzania. Na terenach nadsańskich zalegają pokłady kruszywa naturalnego.
Gmina Dydnia dysponuje wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, które
umożliwiają rozwój rekreacji i turystyki zwłaszcza nad Sanem.
Część obszaru gminy stanowią tereny prawnie chronione. Wschodniobeskidzki Obszar
Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Niewistka, Jabłonica
Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Końskie, Obarzym, Wydrna, Krzywe, Witryłów,
Hroszówka oraz część Dydni, część Niebocka i część Jabłonki.
2.2.

Główne cele projektu studium oraz jego powiązanie z innymi dokumentami.

Główne cele i zakres projektu Studium Uwarunkowań
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia opisano w pkt 1.2.

i Kierunków
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Tab. nr 2. Ocena spójności zadań i celów projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dydnia, z celami określonymi w polityce ekologicznej państwa.
Ochrona zasobów kopalin

Odnawialne źródła energii

Ochrona lasów, świata
roślinnego, zwierzęcego
i krajobrazu

Projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów

Cele o charakterze systemowym

Cele projektu polityki ekologicznej państwa na lata
2009-2012, z perspektywą do roku 2016

możliwy konflikt celów dokumentów

Ochrona wód podziemnych

ograniczona (pośrednia) spójność celów dokumentów

Ochrona wód
powierzchniowych

wysoka spójność celów dokumentów

Ochrona powierzchni ziemi

dokładna spójność celów dokumentów

Ochrona środowiska przed
polami elektromagnetycznymi

Objaśnienia:

Cele Studium

Ochrona środowiska przed
emisją substancji
zanieczyszczających powietrze
atmosferyczne
Ochrona środowiska przed
emisją hałasu i wibracjami

Ocena spójności celów

Uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju
proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą
rozwoju zrównoważonego
Przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie
korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie



Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”
Zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji
wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu
środowiska
Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego
możliwość wystąpienia szkody
Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych
inwestycji
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Ochrona zasobów naturalnych

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na
poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym),
wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy
współistnieje z różnorodnością biologiczną
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego.
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby
uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz
zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji
oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz
skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem



W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
- rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego
- przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne
- zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą

Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów
podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją

Poprawa jakości środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego

Cele projektu polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016

- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia

Dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi
potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska
Dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dyrektyw unijnych
Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych dla wszystkich
aglomeracji powyżej 2 000 RLM



Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie
ciągłości ekologicznej cieków
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W zakresie gospodarki odpadami:
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej
odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.)
- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska
- zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja
- sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz
z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy
2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865)
- eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych
baterii i akumulatorów
- pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów
wycofanych z eksploatacji
- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na
składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach
domowych
W zakresie ochrony przed hałasem:
- dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych:
- dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
Stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek,
zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH
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Tab. nr 3. Analiza zgodności projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dydnia z krajowymi dokumentami strategicznymi.
Dokument
strategiczny

Strategia Rozwoju
Kraju 2020

Cele dokumentu strategicznego

Ocena spójności celów zawartych w projekcie
Studium z celami zawartymi w krajowych
dokumentach strategicznych

Konkurencyjna gospodarka: polepszenie sytuacji finansów publicznych oraz wypracowanie nowych przewag
konkurencyjnych polskiej gospodarki, opartych na wiedzy, kapitale intelektualnym, kapitale społecznym
i rezultatach cyfryzacji.



Spójność społeczna i terytorialna: równomierny rozwój kraju i wyrównywanie szans jego mieszkańców



Sprawne państwo: stworzenie sprawnego systemu zarządzania rozwojem, (np. lepsza jakość prawa, większa
efektywność instytucji, uporządkowanie i uaktualnienie dokumentów strategicznych oraz dopasowanie do nich
odpowiednich programów rozwoju), zapewnienie odpowiedniej ilości środków na rozwój i inwestowanie ich
przede wszystkim w te dziedziny, które w największym stopniu przyczyniają się do zwiększania
konkurencyjności gospodarki



Konieczność osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków
Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych
Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej lub stosowanie systemów indywidualnych



Odpowiednie zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalniach ścieków
Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego
użytkowania wód
Strategia Gospodarki Wodnej

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych



Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy
Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń
Krajowa strategia ochrony
i umiarkowanego
użytkowania
różnorodności biologicznej
wraz z programem działań

Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności biologicznej



Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów różnorodności biologicznej
Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej ochrony sektorów
gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych)
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Powiększanie zasobów leśnych kraju, do 30% w 2020 roku, 33% w połowie XXI wieku
Polityka Leśna
Państwa

Krajowy plan gospodarki
odpadami 2022

Strategia Rozwoju
Energetyki Odnawialnej

Sukcesywnie w miarę przekazywania do zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa i osiągania przestrzennie
optymalnej struktury lasów w krajobrazie przez ochronę i pełne wykorzystanie produkcyjnych możliwości
siedlisk
Polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksowa ochrona
Reorientacja zarządzania lasami z poprzedniej dominacji modelu surowcowego na model proekologicznej
i zrównoważonej ekonomicznie, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
Zmniejszenie ilości powstających odpadów: ograniczenie marnotrawienia żywności, wprowadzenie selektywnego
zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia
Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym
odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji
Doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami
Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie)
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby
nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów w stosunku do masy odpadów
wytworzonych
w 1995 r odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych oraz zaprzestanie
Zaprzestanie
składowania
składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia
Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi
Monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12)
Zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu
składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg
suchej masy, od 1 stycznia 2016 r.
Zwiększenie udziału energii i ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010
roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych
Gospodarka wodno - ściekowa







Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Program Operacyjny
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Infrastruktura i Środowisko
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych



Transport przyjazny środowisku
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Objaśnienia:
dokładna spójność celów dokumentów
wysoka spójność celów dokumentów
ograniczona (pośrednia) spójność celów dokumentów
możliwy konflikt celów dokumentów
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Tab. nr 4. Analiza zgodności priorytetów projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dydnia z celami lub priorytetami ważniejszych wojewódzkich dokumentów strategicznych.

Gospodarka
regionu
Infrastruktura
techniczna
Obszary
wiejskie
rolnictwo

Wszystkie priorytety w obszarze Gospodarka regionu

Ocena spójności celów zawartych w projekcie Studium
z celami zawartymi w ważniejszych wojewódzkich
dokumentach strategicznych



Wspieranie inwestycji komunikacyjnych:
drogowych, kolejowych i lotniczych.
Wspieranie inwestycji zzakresu gospodarki wodno – ściekowej



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



Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych
Rozwój rynku rolnego
Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Ochrona środowiska

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020

Objaśnienia:
dokładna spójność celów dokumentów
wysoka spójność celów dokumentów
ograniczona (pośrednia) spójność celów dokumentów
możliwy konflikt celów dokumentów

Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i wdrażanie nowoczesnych systemów gosp.
odpadami.
Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza i gleb oraz ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko hałasu i promieniowania elektromagn.



Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej krajobraz.
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
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Współpraca
międzynarodowa

Kapitał
społeczny
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Wszystkie priorytety w obszarze Kapitał społeczny



Tworzenie warunków do podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
i pozyskiwania inwestycji.
Współpraca na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa
Kulturowego



Zachowanie obszarów cennych krajobrazowo oraz ochrona środowiska przyrodniczego
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Cyfrowe Podkarpacie

Osie priorytetowe

RPO Woj. Podkarpackiego
na lata 2014-2020

Czysta Energia
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Infrastruktura komunikacyjna



Spójność przestrzenna i społeczna
Regionalny rynek pracy
Integracja społeczna

Jakość edukacji i kompetencji w regionie
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Plan Zagospodarowania
Przestrzennego WP

Ustalenia PZP WP

WPOŚ WP
wraz z WPGO WP

Priorytety WPOŚ WP
wraz z WPGO WP
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Ustalenia w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska i dziedzictwa
kulturowego
Ustalenia w zakresie infrastruktury społeczno -gospodarczej



Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

WPOŚ WP



WPGO WP



**** Zgodność priorytetów projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia z celami lub priorytetami ważniejszych powiatowych
i gminnych dokumentów strategicznych została oceniona szczegółowo w projekcie ww. dokumentu./Wszystkie założone ww. cele przewidziane do realizacji są spójne z celami
zawartymi w tych dokumentach – wymóg spójności celów zostaje w pełni zachowany.
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3. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ
POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU, W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
3.1.

Istniejący stan środowiska w obszarze objętym Studium.

3.1.1. Położenie geograficzne i rzeźba terenu.
Według regionalizacji fizycznogeograficznej, (Jerzy Kondracki – 2002 r.) 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.
Ryc. nr 3. Lokalizacja Gminy Dydnia względem podziału fizycznogeograficznego.

Granica terenu objętego Studium
Granica mezoregionu

Źródło: /www.bazagis.pgi.gov.pl/

(Źródło: bazagis.pgi.gov.pl)

Pogórze Dynowskie – największy mezoregion wśród zewnętrznych Pogórzy Karpackich
(o powierzchni ponad 1800 km2). Rozciąga się między doliną Wisłoka na zachodzie,
a doliną Sanu na wschodzie. Granica północna jest długa i trudna do wyznaczenia
w terenie, gdyż stanowi ją nasunięcie fliszu karpackiego na utwory mioceńskie
Kotliny Sandomierskiej, lekko sfałdowane na tym obszarze i tworzące tzw. Pogórze
Rzeszowskie, ciągnące się 60 – cio kilometrowym łukiem wzdłuż linii kolejowej
Rzeszów – Przemyśl, przykryte glinami czwartorzędowymi oraz lessem. Obszar
Pogórza wznosi się od 350 do prawie 600 m n.p.m. – najwyższym wzniesieniem jest
Sucha Góra (592 m n.p.m.). Przeważającą część regionu buduje flisz płaszczowiny
skolskiej. Krajobraz zdominowany jest przez obszary rolnicze: łąki, pastwiska i pola
uprawne.
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Pogórze Przemyskie – jest położonym najdalej na wschód w Polsce mezoregionem pasma
pogórzy i jednocześnie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jego północną i zachodnią
granicę wyznacza rzeka San. Na zachodzie Pogórze Przemyskie graniczy z Pogórzem
Dynowskim, na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi, na północnym wschodzie
z Płaskowyżem Sańsko-Dniestrzańskim. Na wschodzie jego granicę stanowi umownie
granica z Ukrainą. Występują tu głównie lasy mieszane. W niższych terenach Pogórza
Przemyskiego rośnie grab, dąb, brzoza i sosna, w wyższych partiach jodła, świerk i buk.
Na całym Pogórzu przeważają lasy jodłowo-bukowe. Wysokość garbów Pogórza
Przemyskiego wzrasta w kierunku południowo-wschodnim od 400 do 500 m n.p.m.
Charakterystyczną cechą krajobrazu Pogórza są wzniesienia o rusztowym układzie
grzbietów, poprzecinane kratową siecią czystych rzek i potoków.
Ryc. nr 4. Rzeźba terenu objętego Studium.

Źródło: /www.mapy.geoportal.gov.pl/

(Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

Granica terenu objętego Studium

Według podziału na jednostki tektoniczne teren Polski dzieli się na dziesięć jednostek:
✓ Platforma Wschodnio-europejska.
✓ Sudety.
✓ Góry świętokrzyskie.
✓ Zapadlisko śląsko-krakowskie.
✓ Wał kujawsko-pomorski.
✓ Niecka Brzeżna.
✓ Niecki: szczecińska, mogileńska, łódzka i miechowska.
✓ Monoklina Przedsudecka.
✓ Karpaty.
✓ Zapadlisko Podkarpackie.
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Źródło: /Atlas Geograficzny Świat Polska. PPWK wydawnictwo Nowa Era/

Ryc. nr 5. Jednostki tektoniczne Polski.

Według w/w podziału teren Gminy Dydnia należy do jednostki tektonicznej Karpat.
Są to młode góry fałdowe powstałe na skutek ruchów górotwórczych orogenezy
alpejskiej. Mają budowę płaszczowinową.
3.1.2. Budowa geologiczna, surowce mineralne i gleby.
Budowa geologiczna.
Gmina położona jest na obszarze Karpat zewnętrznych (fliszowych).
W przypowierzchniowej budowie północno – wschodniej części gminy biorą udział
utwory jednostki skolskiej. Od południowego – zachodu (SW), między Niebockiem
a Raczkową graniczy z nimi pas utworów jednostki podlaskiej, zwanej też węglowiecką.
Na południu, na południowy – wschód (NE) 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 grubo ławicowych. Warstwy inoceramowe
o dominującym udziale łupków tworzą też niewielki pas wystąpień w Jabłonce koło
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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 Uluczem, w wyższej części warstw obecne są liczne wkładki grubo
ławicowych, 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 grubo ławicowe piaskowce litofacji wyróżnione jako
warstwy krośnieńskie dolne. Miąższość ich zmniejsza się ku północnemu zachodowi od
700 m do 300 m. W stropie tego kompleksu występuje korelacyjny poziom łupków
z Niebylca – około 100 m. Wyżej znajdują się dwudzielne warstwy krośnieńskie górne.
W dolnej części jest to seria piaskowca łupkowa o miąższości 700 – 1100 m, w górnej
dominują łupki – ponad 200 m 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 1,5 km doliny Sanu, mające znaczenie przemysłowe oraz gliny
zwietrzelinowe z rumoszem skalnym, pokrywające stoki wzgórz, a także płaty glin leżące
na wywłaszczeniach terenu. Mają tu one podrzędne znaczenie.
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. 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
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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.
Surowce mineralne.
Obszar Gminy Dydnia jest bogaty w występowanie złóż kopalin, głównie złóż
kopalin naturalnych wzdłuż rzeki San. Zgodnie z „Bilansem zasobów złóż kopalin
w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2016 r.” na terenie gminy znajduje się 13 złóż: złoża
kruszyw naturalnych, złoże kamieni drogowych i budowlanych oraz złoże ropy naftowej,
których parametry określono w poniższej tabeli. Ponadto na terenie Wsi Witryłów
istniało złoże ropy naftowej (pow. 26,19 ha), z którego wydobyto 19 tyś. ton ropy
parafinowej. Prace przy wydobyciu rozpoczęto w 1966 r., a zakończono w 1999 r.
z powodu wyczerpania zasobów.
Tab. nr 5. Charakterystyka złóż kopalin naturalnych Gminy Dydnia.

Nazwa
i numer złoża

Powierzchnia
[ha]

Rodzaj
wydobywanego
surowca

Stan
zagospodarowania
złoża

bilansowe

przemysłowe

„Grabownica”
[1400]

-

Ropa
naftowa

E

47,05

46,84

2,62

„Jabłonica
Ruska – Łaski”
[16625]

1,9962

Kamienie drogowe
i budowlane
(łamane
i bloczne)

R

501

-

-

„Jabłonica
Ogrody”
[16623]

1,9740

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

R

173

-

-

„Jabłonica
Ruska”
[1392]

43,0528

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

Z

3592

-

-

„Jabłonica
Ruska II”
[9707]

4,6820

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

Z

-

-

-

„Jabłonica
Ruska III”
[11146]

23,0141

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

E

425

376

(Źródło: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg Stanu na 31 XII 2018 r.” – Państwowy Instytut Geologiczny,
Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2019 oraz Decyzja Starosty Brzozowskiego znak: SR.6528.1.2019
z dnia 26 lipca 2019 r.)
Zasoby
[tyś.
ton]

12

Wydobycie
[tyś. ton]
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Z

281

„Niewistka”

-

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

R

856

„Temeszów”
[3449]

6,4000

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

R

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

R

-

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

-

-

16,7700

-

M

-

-

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

-

-

110

0,4548

9

-

-

E

-

-

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

-

„Ulucz”
[1393]

123,0471

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

E

6192

261

1,9460

-

93

„Wara –
Niewistka”
[1400]

153,7000

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

T

364

R

66,55

Kruszywa
Naturalne
(piaski i żwiry)

6148

„Jabłonica
Ruska IV”
[17307]

4509

3,4592
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-

„Jabłonica
Ruska –
AUTOMET”
[13876]
„Jabłonica
Ruska –
Krusz-Bet”
[16621]
„Jabłonica
Ruska
/zar./”
[3456]

„Temeszów – 1”

E – złoże eksploatowane
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo
Z – złoże, którego wydobycie zostało zaniechane
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
M – złoże skreślone z bilansu w roku sprawozdawczym

3.1.3. Wody podziemne i wody powierzchniowe.
Cele środowiskowe dla poszczególnych części wód powierzchniowych
i podziemnych określa Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [Dz. U. z 2016 r., poz. 1911]).
Stosowana jest przy tym zasada - jeśli do danej części wód odnosi się więcej niż jeden
z celów, ustala się cel najbardziej rygorystyczny. Są to:
✓ nie pogorszenie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona,
poprawa i przywrócenie stanu wszystkich części wód;
✓ stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i stopniowe
eliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych z wód powierzchniowych
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oraz zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych;
✓ odwrócenie wszystkich znaczących tendencji wzrostowych stężenia zanieczyszczeń
w wodach podziemnych;
✓ osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi dla obszarów
chronionych w ustawodawstwie wspólnotowym.
Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny,
charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód
podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych.
Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód
podziemnych (zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie).
Zgodnie z metodyką wyznaczania celów środowiskowych w latach 2012-2013,
w sytuacji, gdy JCWP zidentyfikowano jako niezagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych, celem dla wód jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Cel ten został
określony przy pomocy kryteriów charakteryzujących dobry stan chemiczny lub
ilościowy zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Natomiast dla JCWP
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, ale będących zgodnie z oceną
stanu na 2012 r. w stanie dobrym, brakowało podstaw do wskazania przesłanek do
ustalenia odstępstw. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy,
zidentyfikowany przy pomocy parametrów cechujących dobry stan chemiczny
i ilościowy. W przypadku JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące
w stanie słabym zgodnie z oceną stanu na 2012 r., wykonano wstępną procedurę
włączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Wstępnie zaproponowano
odstępstwa od celów środowiskowych w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów
oraz ustalenie mniej rygorystycznych celów, które powinny zostać ostatecznie
potwierdzone analizami presji i wpływów. Podczas wskazywania odstępstw,
w pierwszej kolejności musiało zostać udowodnione wykluczenie przedłużania terminu,
a następnie można było rozważyć ustalenie mniej rygorystycznych celów.
Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP brano ponadto pod uwagę
ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie
dostępnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010 2013 (w przypadku jezior). Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do
następujących elementów biologicznych:
1) fitoplankton– wskaźnik Fitoplanktonu IFPL (wskazany dla JCWP, dla których
wskaźnik ten został zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21);
2) fitobentos – multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO;
3) makrofity – makrofitowy Indeks rzeczny MIR;
4) makrobezkręgowce bentosowe – Wskaźnik Wielometryczny MMI_PL;
5) ichtiofauna – wskaźnik EFI+ oraz IBI.
Przypisując cele środowiskowe w zakresie elementów fizykochemicznych stosowano
następujący schemat:
1) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP
wskazywała na stan dobry lub poniżej dobrego – wówczas wszystkim elementom
fizykochemicznym, przypisane zostały wartości graniczne dla stanu dobrego;
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2) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP
wskazywała na stan bardzo dobry – wtedy elementom fizykochemicznym
będącym w stanie bardzo dobrym, zostały przypisane wartości graniczne dla
stanu bardzo dobrego. Wszystkim pozostałym elementom fizykochemicznym, jako
parametry charakteryzujące cel środowiskowy, zostały przypisane wartości
graniczne dla stanu dobrego.
Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry
stan chemiczny. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem
klasyfikacyjnym.
Celem
środowiskowym
dla
JCWP
rzecznych
w zakresie
elementów
hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW
monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ
osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie
hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I klasy.
Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej
migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej
cieków. Plan udrażniania korytarzy rzecznych powinien skupiać się na gatunkach
kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udrożnień, dlatego też wskazuje się cieki
istotne z punktu widzenia migracji ryb dwuśrodowiskowych, dla których konieczne jest
zachowanie ciągłości hydromorfologicznej. W związku z tym, dla niektórych JCWP
rzecznych został wskazany uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest dobry stan lub
potencjał ekologiczny oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku
istotnego.
Poniżej przedstawiono charakterystykę jednolitych części wód podziemnych oraz
jednolitych części wód powierzchniowych, dla obszaru objętego Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
➢ Jednolite części wód podziemnych zostały podzielone na 172 części obowiązujące
od 01 stycznia 2016 r. Omawiany teren objęty Studium leży w Jednolitych Częściach
Wód Podziemnych o numerach 152, 154 oraz 168.
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Ryc. nr 6. Położenie omawianego terenu względem Jednolitych Części Wód Podziemnych.
(Źródło: warunki.krakow.rzgw.gov.pl)

Granica terenu objętego Studium - Gmina Dydnia
Granica jednolitych części wód powierzchniowych
Źródło: www.geoportal.kzgw.gov.pl

Tab. nr 6. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych obejmujących
omawiany teren. (Źródło: warunki.krakow.rzgw.gov.pl)
Europejski kod JCWPd
Powierzchnia JCWPd
Obszar dorzecza
Region wodny
Właściwe RZGW
Ocena stanu ilościowego
Ocena stanu chemicznego
Cel środowiskowy – stan
ilościowy
Cel środowiskowy – stan
chemiczny
Ocena ryzyka nieosiągnięcia
Celów środowiskowych

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

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

dobry stan chemiczny

niezagrożona

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
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. Północna granicę JCWPd nr 152 stanowi wododział 3-go rzędu
zamknięty ujściem rzeki Strug do Wisłoka poniżej Rzeszowa. Od wschodu, zachodu
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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.
Ryc. nr 7. Schemat krążenia Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 152.
(Źródło: pgi.gov.pl)

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
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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.
Ryc. nr 8. Schemat krążenia Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 154.
(Źródło: pgi.gov.pl)

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 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
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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.
Ryc. nr 9. Schemat krążenia Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 168.
(Źródło: pgi.gov.pl)

➢ Jednolite części wód powierzchniowych.
Teren objęty opracowaniem leży w Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych
o nazwach:
✓ „San od Tyrawki do Olszanki”,
✓ „Stara Rzeka”,
✓ „Borownica”,
✓ „Witryłówka”,
✓ „Stobnica do Łądzierza”.
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Tab. nr 7. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących
omawiany teren.

(Źródło: warunki.krakow.rzgw.gov.pl)
San od Tyrawki
Nazwa JCWP
do Olszanki
Europejski kod
PLRW20001522
JCWP
379
Długość JCWP
~ 85,77km
Powierzchnia
~ 261,47km2
JCWP
obszar dorzecza
Obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Region wodny
Górnej Wisły
San od ujścia
Tyrawki do
Scalona Część
ujścia Cisowej
Wód
wraz z nią
(GW0810)
Zlewnia
San z Wisłokiem
bilansowa
RZGW
Właściwe RZGW
w Krakowie
Średnia rzeka
Typ JCWP
wyżynna wschodnia (15)
naturalna część
Status JCWP
wód
Ocena stanu
dobry
Ocena zagrożenia
niezagrożona
Cel
środowiskowy –
dobry stan
stan/potencjał
ekologiczny
ekologiczny
Cel
dobry stan
środowiskowy –
chemiczny
stan chemiczny
Ekoregion wg.
Karpaty (10)
Kondrackiego

Stara Rzeka

Borownica

Witryłówka

PLRW20001222
3349
~ 19,32km

PLRW20001222
3336
~ 8,22km

PLRW20001222
3338
~ 6,32km

Stobnica do
Łądzierza
PLRW20001222
644
~ 67,47km

~ 45,09km2

~ 11,48km2

~ 12,99km2

~ 149,25km2

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

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

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

obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Górnej Wisły

San z Wisłokiem

San z Wisłokiem

San z Wisłokiem

San z Wisłokiem

RZGW
w Krakowie

RZGW
w Krakowie

RZGW
w Krakowie

RZGW
w Krakowie

Potok fliszowy
(12)

Potok fliszowy
(12)

Potok fliszowy
(12)

Potok fliszowy
(12)

naturalna część
wód
dobry
niezagrożona

naturalna część
wód
dobry
niezagrożona

silnie zmieniona
część wód
dobry
niezagrożona

silnie zmieniona
część wód
zły
zagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
ekologiczny

dobry potencjał
ekologiczny

dobry potencjał
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Stobnica
(GW0819)

➢ Określenie czy przedmiotowe JCW znajdują się w wykazie obszarów
chronionych zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Wisły.
Zgodnie z art. 318 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.):
„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera: wykazy obszarów
chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4, wraz z graficznym przedstawieniem
przebiegu ich granic oraz określeniem podstaw prawnych ich utworzenia”.
Zgodnie z art. 317 ust 4 w/w ustawy:
„Rejestr, o którym mowa […] zawiera wykazy następujących obszarów chronionych:
1) jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
2) Jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych.
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3) Obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami,
w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyśpieszony wzrost
glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują
niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz
pogorszenie jakości tych wód.
4) Obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
5) Obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym”.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły analizowany
rejestr obszarów chronionych obejmuje wyłącznie obszary przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunków silnie związanych z wodami.
Jednolite Części Wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Z godnie z tabelą Nr 31 Wykaz JCWP przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na obszarze dorzecza Wisły dla
omawianych JCWP:
Tab. nr 8. /Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły/
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Region wodny

Zlewnia bilansowa

Kraków
Kraków

Górna Wisła
Górna Wisła

San z Wisłokiem
San z Wisłokiem

JCW dostarczająca średnio
powyżej 100m3 wody na dobę
(tak lub nie)

Kod JCWP

PLRW20001522379
PLRW20001222644

TAK
TAK

Jak wynika z powyższej tabeli w wykazie znajdują się JCWP: „San od Tyrawki do Olszanki”
(PLRW20001522379) oraz „Stobnica do Łądzierza” (PLRW20001222644).
Z godnie z tabelą Nr 32 Wykaz JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na obszarze dorzecza Wisły dla
omawianych JCWPd:
Tab. nr 9. /Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły/
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Region wodny

Kraków
Kraków
Kraków

Górna Wisła
Górna Wisła
Górna Wisła

Zlewnia
bilansowa

San
San
San

Kod JCWPd

GW2000152
GW2000154
GW2000168

JCWPd dostarczająca średnio powyżej 100m3
wody na dobę (tak lub nie)

TAK
TAK
TAK

Jak wynika z powyższej tabeli omawiane JCWPd należą do obszarów przeznaczonych do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi.
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Jednolite Części Wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
Z godnie z tabelą Nr 33 Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych na obszarze dorzecza Wisły dla regionu wodnego Górnej Wisły:
Tab. nr 10. /Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły/
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej

Nazwa zlewni bilansowej

Kod JCWP

JCWP

Region Wodny Górnej Wisły
Kraków
Nida
Kraków
Nida
Kraków
Nida

PLRW20006216329
PLRW20006216849
PLRW2000921669

Kraków

San z Wisłokiem

PLRW200019225699

Kraków

San z Wisłokiem

PLRW200016228249

Hutka
Ciek od Broniny
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia
Lubaczówka od
Łukawica do ujścia
Brusienka

Jak wynika z powyższej tabeli teren objęty opracowaniem nie należy do obszarów
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.
Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych rozumianych jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami
azotu lub fosforu, powodującymi przyśpieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia
roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków
w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ze względu
na położenie w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego, całe terytorium Polski zostało
uznane za obszar wrażliwy na eutrofizację.
Z uwagi na powyższe omawiany teren znajduje się w obszarze wrażliwym na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako
wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu,
powodującymi przyśpieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego,
w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków
w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
Z godnie z tabelą Nr 30 Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków,
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie na
obszarze dorzecza Wisły dla omawianych JCWP:
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Tab. nr 11. /Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły/
Typ obszaru
chronionego

Kod obszaru
chronionego

Nazwa
obszaru
chronionego

Kod JCWP

Powierzchnia
obszaru
chronionego
[ha]
25623,2

Park
Krajobrazowy

PK15

CzarnorzeckoStrzyżowski
Park
Krajobrazowy

PLRW20001222644
(Stobnica do
Łądzierza)

Park
Krajobrazowy

PK87

Park
Krajobrazowy
Gór Słonnych

PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)

56232,4

Park
Krajobrazowy

PK88

Park
Krajobrazowy
Pogórza
Przemyskiego

PLRW200012223336
(Borownica)

60586,6

Pogórze
Przemyskie

PLRW200012223336
(Borownica)

OSO

PLB180001

PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)

65366,3

PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)
OSO

Plb180003

Góry Słonne

PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)

55036,9

OZW

PLH180007

Rzeka San

PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)

1374,8

OZW

PLH180012

Ostoja
Przemyska

PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)

39656,8

Przedmioty ochrony
obszaru chronionego
zależne od wód
Różnorodność
biologiczna, kompleks
ekosystemów, siedliska
gatunków,
w szczególności; rzeki,
potoki, łęgi olszowojesionowe, torfowiska
zasadowe, młaki, flora
i fauna ekosystemów
wodno-błotnych
Różnorodność
biologiczna, kompleks
ekosystemów, siedliska
gatunków,
w szczególności: gęsta
sieć rzek i potoków, łęgi,
flora i fauna
ekosystemów wodnobłotnych
Różnorodność
biologiczna, kompleks
ekosystemów, siedliska
gatunków,
w szczególności: rzeki,
potoki, łęgi, olszynka
karpacka, torfowiska
przejściowe, flora i fauna
ekosystemów wodnobłotnych
Alcedo atthis (lęgowe),
Aquila pomarina
(lęgowe), Ciconia ciconia
(lęgowe), Ciconia nigra
(lęgowe), Crex crex
(lęgowe), Grus grus
(przelotne), Ixobrychus
minutus (lęgowe)
Alcedo atthis (lęgowe),
Aquila pomarina
(lęgowe), Ciconia nigra
(lęgowe), Crex crex
(lęgowe), Grus grus
(przelotne)
Aspius aspius, Barbus
peloponnesius, Cottus
gobio, Gobio
a bipinnatus, Gobio
kessleri, Lampetra
planeri, Unio crassus
Siedlisko 7230, siedlisko
91E0, Castor f ber, Lutra
lutra, Bombina variegata,
Triturus cristatus,
Triturus montandoni,
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OZW

PLH180013

Ostoja Góry
Słonne

PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)

46071,5

Barbus peloponnesius,
Cottus gobio, Gobio
kessleri, Lampetra
planeri, Carabus
variolosus, Lycaena
dispar
Siedlisko 91E0, Lutra
lutra, Bombina variegata,
Triturus cristatus,
Triturus montandoni,
Barbus peloponnesius,
Cottus gobio, Carabus
variolosus, Vertigo
angustior

Jak wynika z powyższej tabeli tylko Jednolita Część Wód Powierzchniowych o kodzie
PLRW20001522379 i nazwie „San od Tyrawki do Olszanki” na terenie obszaru Natura
2000 „Rzeka San” należy do obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły w Polsce
nie wyznaczono obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym. Brak jest szczegółowych regulacji w zakresie ustalenia
sposobu wyznaczenia przedmiotowych obszarów.
Mając na uwadze powyższe obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt
wodnych o znaczeniu gospodarczym nie dotyczą omawianego terenu.
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły analiza
konieczności oraz możliwości zastosowania wyłączeń od osiągnięcia celów
środowiskowych zostało przeprowadzone na podstawie:
1) aktualnej oceny stanu poszczególnych JCW;
2) zagrożenia nieosiągnięciem przez te części wód celów środowiskowych;
3) zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych, będących przyczyną tego
zagrożenia;
4) programów działań zidentyfikowanych dla części wód.
Sytuacja ta dotyczy również JCWP, dla których w pierwszym cyklu planistycznym
ustanowiono odstępstwo, a wyniki monitoringu wskazują, że ich stan się poprawił
i obecnie nie ma konieczności stosowania odstępstwa. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji
były JCWP, których stan oceniono wprawdzie jako dobry, jednak został dla nich
ustanowiony uszczegółowiony cel środowiskowy, z uwagi na ich szczególne znaczenie dla
migracji ichtiofauny. Dla tych JCWP wprowadzono odstępstwo wynikające z czasu
niezbędnego na przeprowadzenie analiz dotyczących wyboru optymalnych rozwiązań
w zakresie udrożnienia, a następnie ich realizacji.
Konieczność zastosowania odstępstw nie była również analizowana dla JCWP rzecznych,
które w ramach oceny ryzyka zostały ocenione jako niezagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych. Ocena taka oznacza, iż dobry stan najprawdopodobniej zostanie
osiągnięty w wymaganym terminie, tak więc stosowanie jakiegokolwiek odstępstwa
byłoby tutaj niezasadne. Ocena ryzyka została przeprowadzona w ramach prac nad
programami działań.
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Zasadność zastosowania odstępstwa przeanalizowana została dla JCWP, których stan
został oceniony poniżej dobrego, a jednocześnie na podstawie zidentyfikowanych presji
i możliwych do wdrożenia działań zidentyfikowano zagrożenie nieosiągnięciem celów
środowiskowych.
Z godnie z tabelą Nr 57 Zestawienie JCWP rzecznych ze wskazaniem odstępstw oraz ich
uzasadnieniem dla omawianych JCWP:
Tab. nr 12. /Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły/
Kod JCWP
PLRW200012223336
(Borownica)
PLRW200012223338
(Witryłówka)
PLRW200012223349
(Stara Rzeka)
PLRW20001522379
(San od Tyrawki do
Olszanki)
PLRW20001222644
(Stobnica do
Łądzierza)

NIE

nie dotyczy

Termin
osiągnięcia
dobrego
stanu
2015

NIE

nie dotyczy

2015

nie dotyczy

NIE

nie dotyczy

2015

nie dotyczy

NIE

nie dotyczy

2015

nie dotyczy

TAK

przedłużenie
terminu
osiągniecia
celu: brak
możliwości
technicznych

2021

Brak możliwości technicznych. W zlewni
JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej
być przyczyną występujących przekroczeń
wskaźników jakości. Konieczne jest
dokonanie szczegółowego rozpoznania
przyczyn w celu prawidłowego
zaplanowania działań naprawczych.
Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu zapewni realizacja działań
na poziomie krajowym: utworzenie
krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, przeprowadzenie
pogłębionej analizy presji pod kątem
zmian hydromorfologicznych,
opracowanie dobrych praktyk w zakresie
robót hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad
ich wdrażania oraz opracowanie
krajowego programu renaturalizacji wód
powierzchniowych.

Odstępstwo

Typ
odstępstwa

Uzasadnienie odstępstwa
nie dotyczy

3.1.4. Warunki klimatyczne i jakość powietrza.
Warunki klimatyczne.
✓ Średnia temperatura w Gminie Dydnia w styczniu wynosi: -3°C/-4°C, natomiast
w lipcu 17°C/18°C.
✓ Wiatry na tym terenie wykazują małą się, są to wiatry umiarkowane, o sile 5-10m/s,
głównie południowo-zachodnie i północne. W okresie jesiennym występują wiatry
wschodnie i północno-wschodnie, natomiast w okresie letnim zachodnie.
✓ Średnia ilość opadów waha się między 750 a 800mm. W okresie letnim opady
wynoszą 250-400mm, natomiast w okresie zimowym 80-180mm.
✓ Długość zalegania pokrywy śnieżnej mieści się w przedziale 60-150 dni.
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Klimat ten jest typowy dla klimatu przejściowego, przechodzącego od morskiego do
kontynentalnego.
Jakość powietrza.
Ocenę stanu powietrza przedstawiono w oparciu o dane zawarte w Raportach
o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015, opracowanych
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Zanieczyszczeniami najpowszechniej występującymi są gazy i pyły pochodzące
z procesów energetycznego spalania paliw. Największe ich stężenie odnotowuje się
w okresie zimowym, ich emisja pochodzi głównie z indywidualnych systemów
grzewczych (przede wszystkim z zastosowań paliw stałych).
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,
✓ kotłownia olejowe zlokalizowane w: Szkole Podstawowej w Niewistce i Obarzymiu.
Na terenie Gminy Dydnia funkcjonuje Zakład Przetwórstwo Drewna, w którym odbywa
się spalanie energetyczne drewna.
Najwięcej zanieczyszczeń gazowych (w 2015 r.) wprowadzonych zostało do powietrza
na terenie:
• powiatu przemyskiego,
• powiatu mieleckiego,
• miasta Rzeszowa.
Najwięcej zanieczyszczeń pyłowych (w 2015 r.) wprowadzonych zostało do powietrza
na terenie:
• powiatu przemyskiego,
• powiatu mieleckiego,
• powiatu jarosławskiego,
• powiatu krośnieńskiego,
• miasta Rzeszowa.
Reasumując stan czystości powietrza w regionie całego powiatu brzozowskiego
uważa się za zadowalający, nie przekraczający norm dopuszczalnych. Rejon ten jest
jednym z czyściejszych rejonów województwa podkarpackiego.
3.1.5. Aktualny klimat akustyczny.
Głównymi źródłami hałasu na terenie Gminy Dydnia są: komunikacja
samochodowa, zakłady przemysłowe, usługowe, a także gospodarstwa domowe.
Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826).
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Hałas komunikacyjny – jego poziom uzależniony jest od natężenia ruchu na drogach
i stanu technicznego jezdni. Nie wykazano przekroczeń norm dopuszczalnych poziomów
hałasów na żadnych z dróg. Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego w Gminie Dydnia
jest droga wojewódzka 835 – główny szlak drogowy łączący podkarpacie
z województwem lubelskim.
Hałas przemysłowy – największym zakładem powodującym funkcjonującym na terenie
wsi Niebocko jest zakład, zlokalizowany pośród istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Zakład produkuje około 5.000m3/rok suszonych oraz struganych
elementów z drewna dla meblarstwa. W zakładzie znajduje się hala produkcyjna,
suszarnia i kotłownia. Ze względu na charakter produkcji Ministerstwo Ochrony
Środowiska pismem z dnia 17 stycznia 2002 r. nałożyło na zakład obowiązek
dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku (zgodnie z normą)
rozumianym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi i tereny zabudowy zagrodowej, w przypadku oddziaływania na
środowisko tzw. „pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu”, dla których poziom hałasu
wynosi 50dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej.
Hałas komunalny – charakteryzuje się dużą zmiennością natężenia i czasem
występowania. Hałas komunalny związany jest z zabudową mieszkaniową i zagrodową,
a więc jego poziom uzależniony jest głównie z pracą urządzeń i maszyn w obrębie
zabudowy. Nie zostają przekroczone wartości poziomu hałasu dla pory dziennej i nocnej,
regulowane przepisami odrębnymi.
3.1.6. Promieniowanie elektromagnetyczne.
Najczęściej występującymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego są:
✓ pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, wytwarzane przez urządzenia
i linie elektroenergetyczne,
✓ pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia radiokomunikacyjne,
radiolokacyjne, pracujące w zakresie częstotliwości od 0,001 MHz do 300 000
MHz.
Na terenie objętym opracowaniem (Gmina Dydnia) głównymi źródłami promieniowania
niejonizującego elektromagnetycznego są linie wysokiego napięcia 110kV.
Przez opracowywany teren gminy przebiega tranzytem linia elektroenergetyczna
wysokiego napięcia 111kV oraz elektromagnetyczna sieć rozdzielcza zasilająca gminę.
Tworzą ją linie średniego napięcia 15kV i linie niskiego napięcia 0,4kV.
Linia 110kV przechodzi przez miejscowości: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Obarzym
oraz Niewistka. Łączy ona dwa sąsiednie Główne Punkty Zasilające 110/15kV: Sanok,
Trepczę oraz Dynów.
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem znajduje się 70 stacji transformatorowych,
których zadaniem jest zredukowanie napięcia ze średniego (15kV) do niskiego (0,4kV)
bezpośrednio wykorzystywanego przez odbiorców.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
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sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), zasięgi
stref określane są poziomem dopuszczalnego natężenia pola elektromagnetycznego, a nie
według wymiarów geometrycznych. A więc najskuteczniejszą metodą wyznaczania
zasięgu stref jest pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w terenie.
Wyznacza się strefy ochronne (strefa I i II stopnia) wokół źródeł pola
elektromagnetycznego, jakimi są linie energetyczne, ponieważ ze względu na swoją
składową elektryczną pola te mają niekorzystny wpływ na organizmy żywe.
Strefa ochronna I stopnia – określa się nią obszar między skrajnymi przewodami linii
i wyznacza ją rozpiętość ramion słupa, natężenie pola elektromagnetycznego w strefie
wynosi powyżej 10kV/m.
Strefa ochronna II stopnia – liczona jest od skrajnego przewodu i jest uzależniona od
napięcia linii, natężenie pola elektromagnetycznego w strefie wynosi od 10 do 1kV/m.
Sposób gospodarowania w obrębie stref ochronnych określają Polskie Normy, wytyczne
projektowania i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisy branżowe.
Drugimi z kolei najczęściej występującymi źródłami promieniowania
elektromagnetycznego są:
✓ nadajniki radiostacji radiowych i telewizyjnych emitujące w sposób ciągły swoje
programy w paśmie częstotliwości 85-108MHz (pasmo radiowe) oraz 206-734MHz
(pasmo telewizyjne),
✓ nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowych pracujące w paśmie 900
i 1800MHz.
Na terenie Gminy znajdują się dwa maszty telefonii komórkowej: na wzniesieniu w Dydni
oraz w północnej części Niebocka.
Z raportów oddziaływania na środowisko wykorzystanych dla stacji telefonii
komórkowej wynika, że ich funkcjonowanie nie wpływa negatywnie na organizmy żywe,
w tym na zdrowie ludzi, o ile nie znajdują się w odległości mniejszej niż 25 metrów od
anten na wysokości ich zainstalowania.
3.1.7. Świat roślin i zwierząt.
Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie oddziaływać na
poszczególne elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru
niektórych oddziaływań przy zastosowaniu uwag zawartych w prognozie
i nowoczesnych rozwiązań technicznych przekroczenie standardów jakości środowiska
określonych prawem jest mało prawdopodobne.
Znaczące oddziaływanie na stan środowiska będzie występować w obrębie
terenów, na których będą realizowane działania inwestycyjne zidentyfikowane w ramach
priorytetów ekologicznych. Oddziaływanie to będzie związane z rozwojem gospodarki
wodno – ściekowej oraz komunikacją.
Tereny objęte opracowaniem Studium Gminy Dydnia stanowią użytki rolne oraz
tereny zurbanizowane (zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, usługowa oraz
przemysłowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz techniczną). Na terenach rolnych
objętych projektem Studium Gminy Dydnia występują obecnie łąki oraz pola uprawne.
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Na terenie Gminy Dydnia wśród drzew dominują: buk, grab, brzoza, dąb, jawor,
modrzew, olcha, sosna, świerk, jodła, a nad brzegami rzek - wierzba.
Spośród ptaków na terenach zamieszkanych występują najczęściej: wróble, szpaki,
szczygły, słowiki, sikorki, sroki, gawrony, kawki i jaskółki.
Ssaki reprezentują: sarny, jelenie, zające, myszy polne, łasice, wiewiórki, dziki,
wydry. Na terenach podmokłych żyją żaby.
W czystych rzekach i stawach można spotkać: jelce, leszcze, okonie, płotki,
szczupaki, ukleje, wierzbówki, węgorze oraz karpie.
W obszarze nie występują żadne gatunki, które zostały uznane za gatunki kwalifikujące
obszar i stanowiące przedmiot ochrony w ramach danego obszaru chronionego.
Na terenach rolnych objętych projektem Studium nie zaobserwowano gatunków
które byłby rzadkie, cenne lub chronione w Polsce.
Realizacja przedsięwzięć zawartych w kierunkach Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia nie spowoduje
negatywnego wpływu na siedliska wymienione w Załączniku nr 2 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r, w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.
U. z 2010 r., nr 77 poz. 510 z późn. zm.), stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura
2000, jak również nie wpłynie negatywnie na integralność oraz spójność sieci Natura
2000. Oddziaływania dokonywane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą
miały istotnego wpływu na zachowanie tzw. korzystnego stanu ochrony (KSO)
kluczowych gatunków i siedlisk, zachowanie kluczowych struktur obszaru, zachowanie
kluczowych procesów i funkcji.
3.1.8. Obszary i obiekty ochrony przyrody.
Teren objęty opracowaniem Studium, położony jest w granicach następujących
obszarów:
✓ 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).
Ponadto na terenie Gminy Dydnia znajdują się pomniki przyrody oraz użytek ekologiczny,
a także dwa korytarze ekologiczne.
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➢ Obszar Chronionego Krajobrazu.
Ryc. nr 10. Obszar objęty opracowaniem na tle Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Granica terenu objętego Studium - Gmina Dydnia
Źródło: /www.portal.gison.pl/dydnia/

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 na omawianym obszarze wprowadza
się 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.).
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;
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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 listopada
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.
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
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5.

6.

7.

8.

9.

miejsc noclegowych, pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości
zabudowy od brzegów wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy na tej działce.
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
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.
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.
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
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.
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;
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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 działek
w 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.
Teren Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu posiada unikalną
budowę geomorfologiczną, naturalny charakter zbiorowisk roślinnych, bogatą florę
i faunę oraz liczne obiekty kultury materialnej. Kompleksy leśne o wysokim stopniu
naturalności zajmują blisko 70% powierzchni obszaru. Osobliwościami przyrodniczymi
są tutaj rezerwaty przyrody oraz prawdziwe skarby ornitologiczne, jak orzeł przedni,
orlik krzykliwy, puszczyk uralski, dzięcioł białogrzebieniasty, dzięcioł trójpalczasty,
kormoran czarny, bocian czarny, gągoł, czapla siwa, zimujące wielobarwne dzikie kaczki,
a ostatnio nawet przylatujące łabędzie. Gady reprezentuje 8 gatunków i wszystkie objęte
są ochroną. Osobliwością spotykaną jest bardzo rzadka w Polsce traszka karpacka,
jaszczurka zielona (gatunek występujący sporadycznie) i salamandra plamista, a także
kumaki, rzekotki i traszki.
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➢ Natura 2000.
Ryc. nr 11. Lokalizacja Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 pn. „Kościół w Dydni”
na tle terenu objętego opracowaniem.

Granica terenu objętego Studium - Gmina Dydnia
Źródło: /www.porta l.gison.pl/dydnia/

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty p.n.
„Kościół w Dydni” (PLH180034) - chronione siedliska to kościół p.w. 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.
Obszar ten funkcjonuje na mocy Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).
Obszar podlega regulacjom ujętym w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034.
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Ryc. nr 12. Lokalizacja Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 pn. „Rzeka San” wraz
z terenem objętym opracowaniem.

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie

Granica terenu objętego Studium - Gmina Dydnia

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty p.n.
„Rzeka San” (PLH180007) - w obszarze tym ochronie podlega 8 gatunków ryb:
Minóg strumieniowy (Lampetra planeri), Kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus), Boleń
(Aspius aspius), Głowacz białopłetwy (Cottus gobio), Brzanka (Barbus peloponnesius) oraz
Kiełb Kesslera(Gobio kessleri). W/w obszar jest miejscem występowania największej
w Polsce populacji kiełbia Kesslera, która prawdopodobnie stanowi około 80% całej
populacji tego gatunku w naszym kraju. Podlegają ochronie również: Skójka
gruboskorupowa (Unio crassus) – małż z rodziny skójkowatych (Unionidae), a także
Różanka (Rhodeus amarus) oraz Koza złotawa (Sabanejewia aurata).
Obszar Chroniony „Rzeka San” (o łącznej powierzchni około 1374,76ha) obejmuje gminy:
Stubno, Jarosław (gmina wiejska), Żurawica, Laszki, Orły, Dubiecko, Radymno (gmina
wiejska), Dydnia, Sanok (gmina miejska), Przemyśl, Radymno (gmina miejska), Krasiczyn,
Dynów (gmina miejska), Dynów (gmina wiejska), Sanok (gmina wiejska), Krzywcza,
Jarosław (gmina miejska), Nozdrzec, Medyka.
Funkcjonuje na mocy Decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującej na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie
dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana
jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE).
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➢ Użytek ekologiczny.
Ryc. nr 13. Lokalizacja użytku ekologicznego na terenie objętym opracowaniem Studium
(Gmina Dydnia). (Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

Granica terenu objętego Studium
Użytek ekologiczny

Na obszarze objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dydnia znajduje się jeden użytek ekologiczny:
✓ użytek ekologiczny „bez nazwy” o powierzchni 0,5300ha, znajdujący się
w miejscowości Witryłów na działce nr ew. 798, funkcjonujący na mocy Uchwały Nr
XXVI/207/05 Rady Gminy Dydnia z 18 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za
użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Podk. z 14 maja 2005 r. Nr 71, poz. 1108).
Rodzaj użytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych
gatunków.
Wartość przyrodnicza: miejsce bytowania ptaków i płazów.
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➢ Pomnik przyrody.
Ryc. nr 14. Lokalizacja pomników przyrody na terenie objętym opracowaniem Studium
(Gmina Dydnia). (Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

Granica terenu objętego Studium

Na obszarze objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dydnia znajduje się pięć pomników przyrody.
Tab. nr 13. Charakterystyka pomników przyrody zlokalizowanych na omawianym
terenie Gminy Dydnia. (Źródło: crfop.gos.gov.pl)
Lp.

Typ pomnika

Położenie

Data
utworzenia

1

Jednoobiektowy

Jabłonka,
dz. nr ew. 1247

2005-05-29

2

Jednoobiektowy

Wydrna,
dz. nr ew. 736

1981-07-15

Decyzja Nr RL.III-7141/25/81
z 15 lipca 1981 r.

3

Wieloobiektowy
(dwa drzewa)

Wydrna,
dz. nr ew. 736

1981-07-15

Decyzja Nr RL.III-7141/25/81
z 15 lipca 1981 r.

4

Wieloobiektowy
(dziewięć drzew)

Jabłonka,
dz. nr ew. 802/4

1983-07-02

Decyzja Nr RL.III-7141/22/83
z 2 lipca 1983 r.

5

Jednoobiektowy

Jabłonka

2005-05-29

Dane aktu prawnego
Uchwała Nr XXVI/206/05 Rady Gminy
Dydnia z 18 kwietnia 2005 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody

Uchwała Nr XXVI/205/05 Rady Gminy
Dydnia z 18 kwietnia 2005 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody
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➢ Korytarz ekologiczny.
W obszarze opracowania znajdują się dwa korytarze ekologiczne:
✓ Góry Słonne,
✓ Pogórze Dynowskie – południowy.
Ryc. nr 15. Korytarze Ekologiczne zlokalizowane na obszarze Gminy Dydnia.
(Źródło: mapa.korytarze.pl)

Granica terenu objętego Studium
Źródło: /www.mapa.korytarze.pl/

3.1.9. Dobra kultury i ich ochrona.
Na całym terenie objętym opracowaniem (Gmina Dydnia) występują liczne obiekty
nie zewidencjonowane o cechach zabytkowych i wartościach historycznych,
etnograficznych i estetycznych (m.in. kapliczki, figury i krzyże przydrożne), będące
istotnymi elementami tożsamości kulturowej, a także akcentami krajobrazowymi.
Zespoły architektoniczne i poszczególne obiekty oraz stanowiska archeologiczne
stanowiące dziedzictwo kulturowe gminy objęte są ochroną Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Cały zasób podlegający ochronie
i rewaloryzacji został zawarty w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dydnia, której
utworzenie reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
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Tab. nr 14. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
województwa podkarpackiego ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.
(Źródło: zasoby Gminy Dydnia)
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

A-780 z 10.10.1974 r.

1820-1835

Jabłonka

Park

802/4
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

A-780 z 10.10.1974 r.

1750-1799

Grabówka

Strona | 49

- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO –
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia
Jabłonka

Cmentarz rzym.-kat.

817

-

pocz. XX w.

Jabłonka

139

-

XIX/XX w.

401

-

XIX w.

Jabłonka

Kapliczka
Kapliczka św. Jana
Nepomucena
Kapliczka

608

-

XIX/XX w.

Jabłonka

Kapliczka

1157/1

-

XIX/XX w.

Jabłonka

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

1060

-

1900-1925

1459

-

1850-1875

Wydrna

Kapliczka
Kapliczka św. Jana
Nepomucena
Dom ludowy

1723

-

1930-1939

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

637

A-349 z 14.12.1995 r.

1775-1799

Niebocko

Wydrna
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Końskie

Park

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

Końskie
Końskie

Budynek gospodarczy
w zespole folwarcznym
Budynek gospodarczy
w zespole folwarcznym

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

Temeszów

Kaplica dworska

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

Dwór
Kapliczka św. Jana
Nepomucena

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

-

ok. 1910

14

-

Końskie
Końskie
Końskie

Krzemienna

Temeszów
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Temeszów

Kapliczka

61

-

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.

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

1850-1899

1812

-

3.2. Planowany sposób zagospodarowania terenu.
W granicach opracowania Studium przewiduje się przeznaczenie terenu oznaczone
symbolami oraz barwą i szrafem, zgodnie z legendą na rysunku Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego i Polityka Przestrzenna Gminy Dydnia oraz w części
tekstowej Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Polityki Przestrzennej Gminy
Dydnia:
▪ obszar o symbolu MN1 – istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej;
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

obszar o symbolu MN2 – tereny potencjalnej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
obszar o symbolu MN2/U – tereny potencjalnej zabudowy mieszkaniowo –
usługowej;
obszar o symbolu MR – tereny istniejącej zabudowy zagrodowej;
obszar o symbolu MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
obszar o symbolu MN/ZZ – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej znajdujące się w granicach obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią;
obszar o symbolu UP – tereny zabudowy usługowej (usług publicznych);
obszar o symbolu U – tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne);
obszar o symbolu UT – tereny usług turystycznych;
obszar o symbolu US – tereny usług sportu i rekreacji;
obszar o symbolu UK – tereny zabudowy usługowej ( usługi kultu religijnego);
obszary przestrzeni publicznych – oznaczone obwiednią kropkowaną w kolorze
czarnym;
obszar o symbolu P1 – tereny obiektów przemysłowych i produkcyjnych,
magazynów i składów;
obszar o symbolu P2 – potencjalne tereny obiektów przemysłowych
i produkcyjnych, magazynów i składów;
obszary o symbolu PP- obszary przestrzeni publicznych,
obszary o symbolu PP/1- obszary rewitalizacji, oznaczone fioletowym
kreskowaniem;
obszar o symbolu PG (PG/o, PG/t) – tereny udokumentowanych
i zatwierdzonych złóż oraz obszary i tereny górnicze- oznaczone obwiednią
w kolorze fioletowym i różowym;
obszar o symbolu R1 – tereny rolne bez prawa zabudowy;
obszar o symbolu R2 – tereny rolne z możliwością zabudowy zagrodowej;
obszar o symbolu ZL1 – tereny leśne, polany śródleśne, zadrzewienia;
obszar o symbolu ZL2 – tereny dopuszczone do zalesienia;
obszar o symbolu ZP – obszary zieleni urządzonej;
obszar o symbolu ZC – cmentarze;
obszar o symbolu WS1 – obszary wód powierzchniowych (rzeki, cieki);
obszar o symbolu WS2 – obszary wód powierzchniowych (stawy);
obszar o symbolu KDG – droga publiczna wojewódzka;
obszar o symbolu KDZ – drogi publiczne powiatowe;
obszar o symbolu KDL – drogi publiczne lokalne gminne;
obszar o symbolu KDW – drogi wewnętrzne;
obszar o symbolu KU – tereny parkingów;
obszar o symbolu KW- tereny komunikacji wodnej ( przeprawa promowa);
obszar trasy turystycznej- oznaczony kropkami w kolorze czarnym;
obszary Natura 2000;
granice Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
korytarz ekologiczny wzdłuż rzeki San;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

korytarze ekologiczne lokalne;
parki zabytkowe istniejące;
pomniki przyrody istniejące;
aleje drzew i grupy drzew stanowiące dominantę w krajobrazie;
osuwiska;
obszary szczególnego zagrożenia powodzią wodami Q1%;
obszary szczególnego zagrożenia powodzią wodami Q10%;
obszary suchych zbiorników;
obszary i obiekty związane z ochroną konserwatora zabytków: kościoły, cerkwie,
kapliczki, krzyże ujęte w rejestrze zabytków lub w ewidencji zabytków;
tereny infrastruktury technicznej (wod - kan, gaz, energetycznej).

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przyjęte w Studium
powiązane są z określonymi standardami urbanistycznymi, stanowiącymi miarę jakości
przestrzeni otwartej i zurbanizowanej.
Standardy, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego odnoszą się do
określonych w Studium:
▪ powierzchni biologicznie czynnej (wskaźnik minimalny do uszczegółowienia
w planach zagospodarowania przestrzennego),
▪ maksymalnych
powierzchni
zabudowy
(wskaźnik
orientacyjny
do
uszczegółowienia w planach zagospodarowania przestrzennego),
▪ maksymalnej wysokości zabudowy wyrażonej w metrach, (obejmującej również
wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów trudno
dostrzegalnych z powietrza. Maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy
obiektów charakteryzujących się ponadprzeciętną wysokością, takich jak:
kościoły, kominy obiektów przemysłowych, silosy dominanty przestrzenne,
jupitery, maszty, zbiorniki),
▪ minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych (wskaźnik
orientacyjny do uszczegółowienia w planach zagospodarowania przestrzennego),
▪ zakresu dopuszczalnych działań w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
Q10% i Q1%,
▪ zakazów, nakazów i ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ustalone w Studium zasady zagospodarowania terenów oraz parametry
i wskaźniki zabudowy dotyczą realizacji nowych obiektów budowlanych. Dla istniejącej
zabudowy dopuszcza się zachowanie jej obecnej formy z możliwością wykonania
remontów i innych działań służących utrzymaniu jej w dobrym stanie technicznym.
Dopuszcza się prace poszukiwawcze tj. badania geofizyczne, wiercenia za ropą
i gazem ziemnym, inwestycje związane z zagospodarowaniem udokumentowanych
zasobów oraz na eksploatację odkrytych złóż, na podstawie koncesji i w uzgodnieniu
z odpowiednim organem administracji państwowej.
W zakresie ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych należy zapewnić ochronę
wyznaczonych w Studium obiektów cennych i zabytkowych, poprzez wprowadzenie
w planach miejscowych regulacji, określających między innymi:
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− zakaz tworzenia nowych dominant w ich otoczeniu,
− zasady kształtowania zabudowy w ich sąsiedztwie, uwzględniające ich cechy,
poprzez wskazanie m.in. gabarytu, formy, linii zabudowy,
− sposoby ich przebudowy, rozbudowy i czy zmiany sposobu użytkowania nie
powodujące utraty ich wartości kulturowych.
Kierunki Studium w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
określają zapewnienie docelowo pełnej obsługi, poprzez sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, w tym:
− wyposażenia w system zbiorowej kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem obszarów
gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie,
− pokrycie zapotrzebowania na wodę dla gospodarstw domowych, usług, obiektów
przemysłowych, produkcyjnych i innych grup odbiorców,
− zapotrzebowania na energię elektryczną,
− zapotrzebowania na gaz,
− zapewnienie odbioru odpadów oraz umożliwienie segregacji odpadów,
− rozbudowę i przebudowę w zależności od potrzeb, sieci dróg wraz
z towarzyszącymi im urządzeniami i obiektami.
3.3. Potencjalne zmiany w środowisku, w przypadku braku realizacji ustaleń
Studium i niepodjęciu realizacji przedsięwzięcia.
Brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który
jest instrumentem realizacji celów i zadań władzy oraz społeczności lokalnej, może
prowadzić do chaosu przestrzennego oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami
ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju gospodarczego. Szczególnie niekorzystne
byłoby zaniechanie realizacji działań w zakresie systemu komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania systemów przyrodniczych oraz
kształtowania przestrzeni publicznej.
Brak Studium, to sytuacja, w której świadome działanie i wykorzystanie środków
finansowych na planowany rozwój przestrzenny i społeczno – gospodarczy gminy Dydnia
będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim działań i środków
skierowanych na ochronę istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych,
rekultywację terenów zdegradowanych czy poprawę standardów życia i zamieszkania
ludności.
Istotnymi zagadnieniami z tego zakresu są problemy związane z:
✓ ochroną zasobów wód pitnych dla potrzeb zaopatrzenia ludności,
✓ ekspansją urbanizacji na tereny otwarte,
✓ rekultywacją terenów poeksploatacyjnych,
✓ presją inwestycyjną na tereny objęte różnymi formami ochrony,
✓ nasileniem ruchu komunikacyjnego na drogach lokalnych i związanym z tym
wzrostem zanieczyszczeń komunikacyjnych i pogorszeniem się klimatu
akustycznego.
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Przy założeniu braku realizacji ustaleń SUiKZP Gminy Dydnia należy przyjąć, iż stan
środowiska obszaru objętego opracowaniem, krajobrazu, istniejących ekosystemów itp.
będzie ulegał wprawdzie powolnemu lecz postępującemu pogorszeniu się.
Prawidłowo realizowany rozwój gospodarczy, przestrzenny i społeczny gminy Dydnia
powinien uwzględniać ochronę środowiska naturalnego oraz eliminować wszystkie
zagrożenia mogące zakłócić jego funkcjonowanie.
W przypadku braku realizacji działań zawartych w Studium przewidzieć można
m.in. następujące skutki:
✓ w zagospodarowaniu przestrzennym – brak ładu przestrzennego, brak możliwości
rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na obszarach do tych
funkcji przeznaczonych, niedostateczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej
i technicznej,
✓ w sferze gospodarczej – brak możliwości rozwoju gospodarczego, brak
zainwestowania terenami gminy inwestorów zewnętrznych,
✓ w sferze społecznej – niewystarczający dostęp do właściwej infrastruktury
mieszkaniowej, usługowej, oświatowej, kulturowej i rekreacyjno-wypoczynkowej,
pogłębienie się bezrobocia i braku możliwości rozwoju własnej działalności
gospodarczej.
Analizując powyższe ewentualne skutki braku realizacji zapisów Studium wysuwa
się wniosek, że zaniechanie przewidzianych do realizacji w Studium działań będzie
negatywnie oddziaływać na dalszy rozwój Gminy Dydnia oraz na środowisko
przyrodnicze.
3.4. Wariant polegający na podjęciu przedsięwzięć w innym zakresie.
Odstępując od przyjętych rozwiązań w Studium, należy liczyć się z tym, że inne
miejsca usytuowania poszczególnych zadań, istotnych i wyodrębnionych w Studium
mogą być niekorzystne z uwagi np. na brak odpowiedniej infrastruktury technicznej lub
komunikacyjnej. Przeznaczenie większej powierzchni terenów pod budowę, czy też
terenów położonych poza zwartą zabudową, skutkować będzie rozproszeniem
zabudowy, naruszeniem ładu przestrzennego, naruszeniem istniejących walorów
krajobrazowych gminy. Rozproszenie zabudowy skutkować będzie koniecznością
budowy dodatkowych ciągów komunikacyjnych oraz nowej infrastruktury technicznej.
Ponadto zmiana przeznaczenia na cele nierolnicze większej ilości gruntów rolnych
wysokich klas, w konsekwencji może doprowadzić do znacznych strat w środowisku.
W Studium zostały wskazane nowe tereny do zainwestowania, jako tereny stanowiące
naturalną kontynuacją istniejącej zabudowy. W opracowanym dokumencie Studium,
przyjęto położenie oraz wielkość powierzchni terenu dla nowej zabudowy uwzględniając
uwarunkowania terenowe, środowiskowe, społeczno - gospodarcze, w tym możliwości
rozwoju gminy, w sposób uwzględniający czynnik demograficzny. Nie ma możliwości
przyjęcia wariantu w innym zakresie, bowiem Studium w innym zakresie nie
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odpowiadałoby faktycznym potrzebom gminy wynikającym z przeanalizowanych
uwarunkowań, rozumianych w szerokim aspekcie.

4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie oddziaływać na
poszczególne elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru
niektórych oddziaływań przy zastosowaniu uwag zawartych w prognozie
i nowoczesnych rozwiązań technicznych przekroczenie standardów jakości środowiska
określonych prawem jest mało prawdopodobne.
Znaczące oddziaływanie na stan środowiska będzie występować w obrębie
terenów, na których będą realizowane działania inwestycyjne zidentyfikowane w ramach
priorytetów ekologicznych. Oddziaływanie to będzie związane z rozwojem gospodarki
wodno – ściekowej oraz komunikacją.
Tereny objęte opracowaniem Studium Gminy Dydnia stanowią użytki rolne oraz
tereny zurbanizowane, w tym zabudowane zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
zagrodową, usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz techniczną. Na terenach
rolnych objętych projektem Studium Gminy Dydnia występują obecnie łąki oraz pola
uprawne. Gmina posiada wysoki wskaźnik intensywności zalesień.
Na terenie Gminy Dydnia wśród drzew dominują: buk, grab, brzoza, dąb, jawor,
modrzew, olcha, sosna, świerk, jodła, a nad brzegami rzek - wierzba.
Spośród ptaków na terenach zamieszkanych występują najczęściej: wróble, szpaki,
szczygły, słowiki, sikorki, sroki, gawrony, kawki i jaskółki.
Ssaki reprezentują: sarny, jelenie, zające, myszy polne, łasice, wiewiórki, dziki,
wydry, bobry, lisy. Na terenach podmokłych żyją żaby oraz inne zwierzęta
charakterystyczne dla danego środowiska.
W czystych rzekach i stawach można spotkać: jelce, leszcze, okonie, płotki,
szczupaki, ukleje, wierzbówki, węgorze oraz karpie.
Realizacja kierunków wskazanych w sporządzeniem Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia nie spowoduje
negatywnego wpływu na siedliska wymienione w Załączniku nr 2 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r, 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,
stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jak również nie wpłynie
negatywnie na integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Oddziaływania dokonywane
w ramach kierunków w Studium nie będą miały istotnego wpływu na zachowanie tzw.
korzystnego stanu ochrony (KSO) kluczowych gatunków i siedlisk, zachowanie
kluczowych struktur obszaru, zachowanie kluczowych procesów i funkcji.
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5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY
5.1. Formy ochrony przyrody.
Teren objęty opracowaniem Studium położony jest w obszarach:
✓ Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (miejscowości:
Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Krzywe, Końskie,
Witryłow, Obarzym, Wydrna, Hroszówka, i część Dydni, cz. Jabłonki, cz. Niebocka).
✓ Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 mającym znaczenie dla Wspólnoty p.n.
„Kościół w Dydni” (PLH180034) (obszar znajdujący się w miejscowości Dydnia),
✓ Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 mającym znaczenie dla Wspólnoty p.n.
„Rzeka San” (PLH180007) (obszar wzdłuż rzeki San).
Ponadto na terenie Gminy Dydnia znajduje się pięć pomników przyrody oraz użytek
ekologiczny, a także dwa korytarze ekologiczne.
Cele ochrony przyrody oraz zakazy i nakazy występujące na tych terenach opisano w pkt.
3.1.8.
Ryc. nr 16. Formy Ochrony Przyrody na obszarze objętym opracowaniem. (Źródło:
geoserwis.gdos.gov.pl)

Granica terenu objętego Studium

Opisywany teren nie jest objęty innymi formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U.
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z 2004 r., nr 99 poz. 880 z późn. zm.). W związku z powyższym nie wprowadza się
dodatkowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych.
Ponadto na przedmiotowym obszarze znajdują się udokumentowane tereny i obszary
górnicze, a także architektoniczne obiekty wpisane do Rejestru Zabytków oraz Gminnej
Ewidencji Zabytków.
W związku z powyższym wprowadza się zakazy, nakazy oraz ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych, t.j. Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., nr 163, poz. 981 z późn.
zm.) oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
5.2. Zaopatrzenie
gminy
w infrastrukturę
w wodociągi i kanalizację.

techniczną,

w szczególności

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art.
143 ust. 2: „poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi
oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
ciepłowniczych,
elektrycznych,
gazowych
i telekomunikacyjnych”.
➢ Droga i komunikacja.
Układ sieci komunikacyjnej na terenie objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia stanowi droga wojewódzka Nr 835
Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska oraz sieć dróg lokalnych.
Ryc. nr 17. Wykres dróg gminnych według rodzaju nawierzchni.
(Źródło: „Strategia rozwoju Gminy Dydnia do roku 2020”)
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Jak wynika z powyższego 65% dróg stanowią drogi gruntowe, 20% drogi
o nawierzchni twardej gruntowej ulepszonej, jedynie 15% stanowią drogi o nawierzchni
twardej ulepszonej.
W obszarze objętym opracowaniem przewidziano poprawę parametrów
technicznych dróg i budowę przeprawy mostowej na Sanie w Krzemiennej w ciągu drogi
powiatowej. Jest to warunek również szybszego rozwoju gospodarczego jak i aktywizacji
turystyczno-rekreacyjnej nad Sanem i agroturystyki.
➢ Wodociąg.
Sieć wodociągowa w Gminie Dydnia (wg Stanu na 2017 rok) wynosi 15,41km.
W miejscowościach, w których nie istnieje sieć wodociągowa podmioty korzystają
z indywidualnych studni kopanych, bądź wierconych, a także z prywatnych wodociągów.
➢ Kanalizacja.
Sieć kanalizacyjna w Gminie Dydnia (wg Stanu na 2017 rok) wynosi 89,36km. Na
terenie Gminy Dydnia istnieją niewielkie oczyszczalnie ścieków oczyszczające ścieki
socjalno-bytowe. Ich lokalizację, typ, rodzaj i przepustowość przedstawiono w tabeli.
Tab. nr 15. Wykaz oczyszczalni ścieków Gminy Dydnia wraz z parametrami
(Źródło: „Strategia rozwoju Gminy Dydnia do roku 2020”)
Lokalizacja
Typ i rodzaj
Krzemienna
Witryłów
Ulucz
Jabłonka

biologiczno-mechaniczna
biologiczno-mechaniczna
biologiczno-mechaniczna
biologiczno-mechaniczna

Przepustowość
[m3/d]
500
120
25
192

W pozostałych przypadkach, gdzie nie istnieje system kanalizacji nałożono obowiązek
montażu bezodpływowych zbiorników na ścieki.
➢ Energia elektryczna.
Przez teren Gminy Dydnia przebiega tranzytem linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 110kV oraz elektromagnetyczna sieć rozdzielcza zasilająca bezpośrednio gminę.
Tworzą ją linie średniego napięcia 15kV i linie niskiego napięcia 0,4kV.
Linia 110kV przechodzi przez sołectwa: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Obarzym
i Niewistka. Łączy ona dwa sąsiednie Główne Punkty Zasilające (GPZ) 110/15kV: Sanok,
Trepczę i Dynów. GPZ-ty te mają za zadanie zredukowanie napięcia w sieci z wysokiego
(110 kV) do średniego (15kV). Gmina zasilana jest z napowietrznych linii 15kV
wyprowadzonych z GPZ-tów Sanok, Trepcza i Dynów. Sieć linii 15kV była przebudowana
w części Gminy. Na terenie Gminy jest 70 stacji transformatorowych. Transformatory
mają za zadanie zredukowanie napięcia ze średniego (15kV) do niskiego (0,4kV)
bezpośrednio wykorzystywanego przez odbiorców. Energia do poszczególnych domów
przesyłana jest siecią niskich napięć.
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➢ Gazociąg.
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
ciśnieniaФ300mm oraz Ф1000mm relacji Hermanowice - Strachocina, środkową częścią
gminy biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia Ф80mm relacji Końskie - Izdebki,
w zachodniej części gminy do Niebocka biegnie odgałęzienie gazociągu relacji Strachocina
- Brzozów, gazociąg ten ma średnicę Ф80mm.
Poszczególne sołectwa zasilane są gazem średnioprężnym za pośrednictwem stacji
redukcyjno-pomiarowych gazu pierwszego stopnia. Na terenie gminy są dwie stacje
redukcyjne:
✓ w Końskiem o wydajności 600m3/h - zasilana z tego gazociągu Ф300mm relacji
Hermanowice – Strachocina,
✓ w Niebocku o wydajności 600m3/h - zasilana z tego gazociągu Ф80mm odgałęzienia gazociągu Strachocina - Brzozów.
Stacja w Końskiem zasila: Końskie, Witryłów, Krzywe, Krzemienną i Temeszów, stacja
w Niebocku zasila: Niebocko, Grabówkę, Jabłonkę, Wydrną i Dydnię. Tuż przy granicy
Dydnii Krzemiennej jest połączenie między obiema sieciami gazowymi, gwarantujące
pewność zasilania w gaz w przypadku awarii którejś ze stacji.
➢ Odpady.
W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozumie się:
✓ odpad - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany (art.
3.1 pkt 6),
✓ odpad komunalny – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych (art. 3.1 pkt 7),
✓ odpad zielony –rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także
z targowisk, z wyłączeniem odpadów czyszczenia ulic i placów (art. 3.1 pkt 12).
Od dnia 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO)
obowiązujący na terenie całego kraju. A więc zgodnie z tym systemem na terenie Gminy
Dydnia obowiązują zasady podziału odpadów komunalnych na cztery główne frakcje +
odpady zmieszane:
✓ papier,
✓ metale i tworzywa sztuczne,
✓ szkło,
✓ bio.
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Odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dydnia, zostają zagospodarowane
w regionalnej instalacji przetwarzającej odpady komunalne (RIPOK) w Krośnie – Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Krośnie ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno.
5.3. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas
ziemnych.
Niebezpieczeństwo powodzi wynika z położenia znacznej części Gminy Dydnia
w zlewni rzeki San. Region ten posiada naturalne warunki sprzyjające zagrożeniu
powodziowemu. Główne obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz
podtopień przedstawia poniższa rycina.

Granica terenu objętego Studium
Obszary zagrożone podtopieniami

Źródło: /www.epsh.pgi.gov.pl/

Ryc. nr 18. Obszar Gminy Dydnia wraz z terenami zagrożonymi podtopieniami.

W związku z możliwością wystąpienia w/w zagrożeń zaproponowano: budowę
lewego wału o długości 182m na cieku Witryłów (km modelu 1+730 – 1+900),
budowę obwałowań Sanu w km 264+950 – 265+950 w miejscowości Temeszów
i Krzemienna, budowę obwałowań Sanu w km 267+300 – 267+950 w miejscowości
Temeszów, budowę obwałowań Sanu w km 262+400 – 262+950 w miejscowości
Jabłonica Ruska.
Ponadto zaproponowano budowę suchych zbiorników (zbiorników retencyjnych) na
ciekach zlokalizowanych w miejscowościach: Grabówka, Niebocko oraz Temeszów.
Obszary suchych zbiorników zostały opisane w części tekstowej Kierunków Studium.
Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie rzeki San
wyznaczony został na podstawie map ryzyka powodziowego oraz map zagrożenia
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powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Na pozostałym terenie gminy, dla którego nie sporządzono map ryzyka powodziowego
oraz map zagrożenia powodziowego obowiązuje opracowanie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie p.n. „Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią”,
stanowiące integralną część Studium Ochrony Przeciwpowodziowej. Obszary
szczególnego zagrożenia powodzią zostały wskazane w części graficznej Kierunków
Studium.
Na opracowywanym terenie SUiKZP Gminy Dydnia nie istnieje ryzyko osuwania
się mas ziemnych w terenach osuwiskowych, gdyż na tym terenie nie występują
udokumentowane osuwiska w terenach zurbanizowanych i proponowanych do
zabudowy. Lokalizację osuwisk przedstawia poniższa rycina.
Ryc. nr 19. Obszar Gminy Dydnia wraz z terenami udokumentowanych osuwisk.
(Źródło: geoportal.pgi.gov.pl)

Granica terenu objętego Studium
Udokumentowane osuwiska

6. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBÓW
W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty to obszar specjalnej ochrony siedlisk,
zatwierdzony przez Komisją Europejską w drodze decyzji, który w danym regionie
w znaczący sposób przyczyni się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej
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ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także mogący znacząco przyczynić się do spójności obszarów Natura 2000,
do zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.
W przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach, obszarem
mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich
gatunków, charakteryzujących się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla
ich życia lub rozmnażania.
Konwencja o różnorodności biologicznej
Celem Konwencji o różnorodności biologicznej ratyfikowanej w 1996 r. (Dz. U. 2001r Nr
184, poz. 1532) jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej
elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania
zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych
i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do
tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie (art. 1).
Zarówno położenie jak też zakres planowanych ustaleń Studium, powoduje, iż cele
ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym nie
zostaną w istotny sposób naruszone ustaleniami Studium, w granicach określonych na
załączniku graficznym Kierunków Studium.
Istotne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, polegają na
wprowadzeniu nakazów, zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, dotyczących
warunków ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, na zasadach ogólnych.
Pod pojęciem integralność obszarów Natura 2000 należy rozumieć spójność
czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie
populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych dla ochrony których zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000, co oznacza kompletność cech, czynników i procesów
związanych z tym obszarem, które mogą mieć wpływ na cele jego ochrony.
Tereny objęte Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dydnia, położone są w granicach:
✓ Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (miejscowości:
Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Krzywe, Końskie,
Witryłów, Obarzym, Wydrna, Hroszówka, i część Dydni, cz. Jabłonki, cz. Niebocka).
✓ Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty
p.n. „Kościół w Dydni” (PLH180034),
✓ Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty
p.n. „Rzeka San” (PLH180007).
Po analizie zakresu planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na
racjonalnym i uporządkowanym zagospodarowaniu terenów gminy Dydnia stwierdzono
iż nie wpłyną one znacząco negatywnie na obszary będące przedmiotem ochrony.
W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi fragmentacja siedlisk, nie nastąpi
również zmniejszenie obecności istotnych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz nie
nastąpi pogorszenie stanu ich zachowania i ochrony w sposób znaczący, gdyż w obrębie
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omawianego obszaru cenne siedliska czy gatunki zwierząt objęte ochroną prawną nie
występują.
Nie zostaną zachwiane istniejące stosunki wodne na gruncie, skutkujące szkodami
w środowisku.
Projekt Studium Gminy Dydnia nie narusza również spójności zewnętrznej
polegającej na ingerencji w elementy środowiska mające znaczenie dla funkcjonowania
populacji gatunków występujących w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty
„Kościół w Dydni” oraz „Rzeka San”.
Realizacja ustaleń Studium nie wpłynie na jakość i wielkość korytarzy ekologicznych, a co
za tym idzie, nie utrudni migracji zwierząt w ogólnej koncepcji spójności sieci Natura
2000 mającej na celu ochronę obszarów objętych ochroną Natura 2000 oraz
przestrzennych powiązań między nimi.
Charakter kierunków rozwoju gminy wskazany w projekcie Studium Gminy Dydnia nie
powoduje naruszenia poprzez ustalenia omawianego dokumentu nakazów, zakazów
i ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody
w szerokim znaczeniu.
7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE, W TYM ODDZIAŁYWANIE
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA
2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO,
A W SZCZEGÓLNOŚCI: RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, LUDZI, ZWIERZĘTA,
ROŚLINY, WODĘ, POWIETRZE, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, KRAJOBRAZ, KLIMAT
ZASOBY NATURALNE, ZABYTKI, DOBRA MATERIALNE, Z UWZGLĘDNIENIEM
ZALEŻNOŚCI
MIĘDY
TYMI
ELEMENTAMI
ŚRODOWISKA
I MIĘDZY
ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY
Każdy uczestnik procesu inwestycyjnego, winien wykazać szczególną dbałość
o środowisko i zdrowie ludzi. Pierwszym uczestnikiem tego procesu, jest planista, który
określając nowe przeznaczenie terenu, winien kierować się zasadą zrównoważonego
rozwoju.
W szczególności należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej
i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, miedzy innymi poprzez zapewnienie:
kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, składowania
i unieszkodliwiania odpadów, urządzania i kształtowania terenów zieleni, ochrony
walorów krajobrazowych, uwzględnienie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom
masowym ziemi i ich skutkom, jak również uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony
powietrza, wód gleby, ziemi, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz polami
elektromagnetycznymi. Przepisy prawa stanowią, iż w granicach administracyjnych
miast oraz w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi, zabrania się budowy
zakładów stwarzających zagrożenia, a w szczególności lokalizowania obiektów mogących
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spowodować wystąpienie poważnych awarii, które będą miały niekorzystny wpływ na
środowisko przyrodnicze i ludzi.
8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO
OBSZARU
Zapobieganie i ograniczanie przewidywanych negatywnych oddziaływań na
środowisko, które mogą być rezultatem realizacji niektórych działań i przedsięwzięć
wskazanych w kierunkach SUiKZP Gminy Dynia następować będzie poprzez:
✓ właściwą
lokalizację
przedsięwzięć
poprzedzoną
wariantowaniem
i szczegółowym rozpoznaniem lokalnych warunków przyrodniczych,
✓ przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięć zastosowanie odpowiednich
rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, w tym stosowanie
nowoczesnych technologii spełniających kryteria BAT (ang. Best available
techniques),
✓ zastosowanie rozwiązań minimalizujących presję na środowisko np. w przypadku
realizacji inwestycji drogowych zapewnienie przepustów i kładek dla migrujących
zwierząt, wykonanie okratowania urządzeń odwadniających pasy drogowe.
Projekt Studium ogranicza lub eliminuje negatywne oddziaływanie poprzez
wprowadzenie zapisów określających ochronę poszczególnych komponentów
środowiska.
➢ W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych:
Polityka ochrony wód podziemnych i powierzchniowych zawarta jest zapisach
Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz Ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Należy
zachowywać zasady ochrony wód z uwagi na fakt, iż wody podziemne
wykorzystywane są jako źródło i zasoby wody pitnej dla ludności.
W zakresie zagospodarowania i użytkowania terenów należy uwzględnić:
✓ bezwzględny zakaz, (zarówno dla zabudowy istniejącej, jak i nowej zabudowy),
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi, a co za tym idzie
ustabilizowanie gospodarki wodno – ściekowej, poprzez wymóg odprowadzania
ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej, a w razie jego braku gromadzenie
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
✓ wprowadzanie odbudowy stref ekotonowych wód przez nasadzenia pasów drzew
i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie granicy wody,
✓ ochrona terenów źródliskowych, dolin potoków i wododziałów, poprzez
ograniczenia wprowadzania nowej zabudowy,
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✓ zakaz wszelkich form użytkowania terenów i działalności zagrażającej jakości wód
pitnych zbiornika i bezpieczeństwu publicznemu oraz zachowaniu walorów
przyrodniczych terenów otaczających na obszarze Natura 2000,
✓ zakaz budowy ujęć wód podziemnych innych niż zaopatrzenie ludności w wodę,
✓ likwidowanie „dzikich wysypisk odpadów”,
✓ nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem
zanieczyszczeń do wód podziemnych w przypadku realizacji nowych inwestycji,
✓ nakaz odpowiedniego podczyszczania i odprowadzania wód opadowych z dróg
głównych, parkingów, a przede wszystkim z terenów usługowo-produkcyjnych.
➢ W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb:
Przy działaniach uwzględniających ochronę powierzchni ziemi i gleby należy
wziąć pod uwagę:
✓ racjonalne kształtowanie struktury przestrzennej terenów już zainwestowanych
oraz terenów przeznaczonych do zainwestowania, poprzez kształtowanie terenu
jako teren zwartej zabudowy, unikając degradacji terenów rolnych,
✓ racjonalną gospodarkę glebami wysokich klas bonitacyjnych, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
✓ pozostawienie terenów otwartych w postaci dotychczasowego użytkowania,
poprzez ograniczenie rozpraszania zabudowy na tych terenach,
✓ wprowadzenie obowiązku odprowadzania ścieków do istniejącej kanalizacji
sanitarnej lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych, wobec istniejącej
zabudowy i nowej zabudowy,
✓ wprowadzenie obowiązku podczyszczania wód deszczowych wprowadzanych do
ziemi z dróg publicznych, parkingów oraz terenów usługowo-przemysłowych,
✓ wprowadzenie zakazu zmiany użytkowania terenu leśnego na nieleśny wraz
z zakazem zabudowy, za wyjątkiem zabudowy służącej gospodarce leśnej oraz do
celów publicznych.
➢ W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
Polityka redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących głównie
z zakładów usługowych i produkcyjnych, z ruchu pojazdów na drogach oraz
ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, polegać będzie na;
✓ unowocześnieniu istniejących zakładów, poprzez wprowadzenie urządzeń
zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery,
✓ dopuszczeniu lokalizacji nowych zakładów tylko na terenach do tego
przeznaczonych, na warunkach przepisów odrębnych,
✓ możliwości sukcesywnego wprowadzenia zmiany systemu ogrzewania z paliw
stałych na paliwo gazowe lub elektryczne, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł
energii,
✓ na etapie wykonywania wszelkich prac budowlanych czy drogowych nałożenie na
wykonawcę obowiązku wykorzystywania sprzętu sprawnego, dopuszczonego do
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użytku, zgodnie z przepisami odrębnymi, sprzętu nieprzewidującego wystąpienia
nadmiernej emisji spalin do atmosfery,
✓ poprawie stanu technicznego dróg publicznych, w miejscach tego wymagających.
➢ W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami, elektroenergetycznym
promieniowaniem niejonizującym:
Polityka redukcji oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu
odzwierciedla się w:
✓ przestrzeganiu ustaleń dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu,
określonych w przepisach odrębnych,
✓ stosowaniu, w odpowiednich miejscach zabezpieczeń przed hałasem, tj. ekrany
dźwiękochłonne lub zieleń izolacyjna,
✓ zachowaniu
odległości
nowych
zabudowań
od
instalacji,
stacji
elektroenergetycznych przesyłowych oraz wzdłuż linii i stref technicznych,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
✓ z analizy obszaru objętego projektem Studium, obejmującego min. teren
zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, czy przemysłowej wraz z infrastrukturą
oraz obiektami towarzyszącymi, wynika że w/w zagrożenia nie dotyczą
przedmiotowego terenu, za wyjątkiem uciążliwości związanej z etapem realizacji
nowych obiektów.
✓ jednym z zagrożeń w zakresie akustycznym będzie praca sprzętu budowlanego
i transportowego podczas realizacji inwestycji wskazanych w kierunkach
Studium, jednak działania te będą krótkotrwałe i rozłożone w czasie, które nie
spowodują przekroczenia norm dopuszczalnych, przy zastosowaniu maszyni
urządzeń spełniających Polskie Normy i rozporządzenia w sprawie emisji hałasu
do środowiska,
✓ przy doborze sprzętu mechanicznego środków transportu, podczas realizacji
zapisów zawartych w kierunkach Studium, należy wziąć pod uwagę poziom
generowanego hałasu oraz ich stan techniczny, aby ograniczyć do min. negatywny
wpływ przedsięwzięć na środowisko na wszystkich etapach.
➢ W zakresie ochrony przed powodzią:
Tereny położone wzdłuż rzeki San leżą w obszarze narażonym na zalewanie wodami
powierzchniowymi. Na tym terenie występuje ryzyko zalewania nawet wodami
pięćsetletnimi. Ponadto istnieje ryzyko podtopień na mniejszych ciekach wodnych,
będących zagrożeniem dla ludzi. W związku z tym zgodnie z opracowaniem „Programu
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” (2010 r.) zaproponowano dla regionu
Gminy Dydnia następujące rozwiązania;
✓ budowę lewego wału o długości 182m na cieku Witryłów (km modelu 1+730 –
1+900),
✓ budowę obwałowań Sanu w km 264+950 – 265+950 w miejscowości Temeszów
i Krzemienna,
✓ budowę obwałowań Sanu w km 267+300 – 267+950 w miejscowości Temeszów,
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✓ budowę obwałowań Sanu w km 262+400 – 262+950 w miejscowości Jabłonica
Ruska,
✓ budowę suchego zbiornika (nr II) w miejscowości Grabówka o powierzchni 3,8ha
i pojemności 85120m3,
✓ budowę suchego zbiornika (nr III) w miejscowości Niebocko o powierzchni 3,2ha
i pojemności 67200m3,
✓ budowę suchego zbiornika (nr IV) w miejscowości Niebocko o powierzchni 0,3ha
i pojemności 6100m3,
✓ budowę suchego zbiornika (nr V) w miejscowości Niebocko o powierzchni 0,25ha
i pojemności 14820m3,
✓ budowę suchego zbiornika (nr VI) w miejscowości Niebocko o powierzchni 1,01ha
i pojemności 12928m3,
✓ budowę suchego zbiornika (nr VII) w miejscowości Niebocko o powierzchni 1,0ha
i pojemności 16800m3,
✓ budowę suchego zbiornika na cieku San w miejscowości Temeszów,
✓ prowadzenie eksploatacji złóż udokumentowanych i zatwierdzonych, w sposób
uwzględniających zachowanie filaru ochronnego od strony rzeki San, o szerokości
wynikających z istniejących uwarunkowań i przepisów odrębnych.
➢ W zakresie obszarów osuwiskowych:
Na opracowywanym terenie nie ma potrzeby stosowania rozwiązań chroniących
przed osuwiskami, ponieważ na terenie gminy Dydnia znajduje się zaledwie dwa
udokumentowane osuwiska, które zlokalizowane są w terenie leśnym przy granicy
Gminy Dydnia z Gminą Bircza.
➢ W zakresie ochrony świata fauny i flory:
W zakresie ochrony świata roślin i zwierząt należy zastosować następujące
rozwiązania:
✓ uwzględniać potrzeby ochrony flory i fauny, zwłaszcza napotkanych gatunków
chronionych i zagrożonych,
✓ przestrzegać zakazu odprowadzania do gruntu nieoczyszczonych ścieków
bytowych w przypadku zabudowy mieszkaniowej oraz wód opadowych
w przypadku zabudowy usługowej i przemysłowej,
✓ zwracać
szczególną
uwagę,
aby
w trakcie
prowadzenia
prac
budowlanych/drogowych uniknąć wycieków substancji ropopochodnych do gleb
lub bezpośrednio do cieków powierzchniowych,
✓ eliminować naturalny odpływ lub zrzut wód deszczowych z terenu prowadzonych
prac do wód powierzchniowych,
✓ w związku z powstawaniem odpadów podczas prowadzenia prac
budowlanych/drogowych należy zadbać o miejsca do ich gromadzenia oraz o ich
stały wywóz, a następnie postępowanie zgodne z przepisami ustawy o odpadach,
✓ wprowadzać nasadzenia na zdegradowanych powierzchniach w sposób
sprzyjający późniejszym procesom wtórnej sukcesji ekologicznej,
✓ stosować ogrodzenia ażurowe umożliwiające przedostawanie się płazów, gadów
i małych ssaków,
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✓ przestrzegać właściwej konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych,
regulacji stosunków powietrzno-wodnych, gdyż zależy od nich rozwój pożądanych
gatunków roślinności łąkowej (traw, roślin motylkowych i ziół),
✓ zmniejszać ilości stosowanych sztucznych nawozów i środków ochrony roślin,
✓ stosować się do zakazu wypalania traw na gruntach rolnych,
✓ nie wykonywać zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie
wysycenia profilu glebowego wodą,
✓ w wybranych odcinkach dróg o podwyższonym ryzyku kolizji z płazami, gadami
i małymi ssakami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla zwierząt
projektować dodatkowe zabezpieczenia, spełniające funkcje ogrodzeń ochronnonaprowadzających dla małych zwierząt,
✓ wprowadzać osłonowe i izolacyjne nasadzenia roślinności wokół dróg,
✓ rezygnować z lokalizacji urządzeń turystyczno – rekreacyjnych na terenach zieleni
nieurządzonej, pozostawić jedynie możliwość prowadzenia ścieżek turystycznych
i rowerowych,
✓ zachować maksymalną powierzchnię zieloną na obszarach użytkowanych
turystycznie,
✓ prowadzić bieżącą rekultywację terenów rekreacyjnych, mających na celu
zabezpieczenie roślinności.
9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE
STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD
DOKONYWANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU LUB WYJAŚNIENIE
BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniejsza
Prognoza oddziaływania na środowisko, jest integralną częścią projektu Studium i winna
być razem z nią przedłożona organom opiniującym i uzgadniającym, a następnie
wyłożona do publicznego wglądu.
Jeżeli w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zostaną złożone uwagi lub
wnioski do dokumentu, organ odpowiedzialny za opracowanie obowiązany jest do ich
rozpatrzenia, a następnie przyjęcia lub odrzucenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu uwag
decydują przepisy prawne oraz wiedza techniczna.
Podsumowując niniejszą prognozę należy stwierdzić, że kierunki rozwoju Gminy
Dydnia wskazane w opracowanym Studium, nie spowodują pogorszenia stanu
środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi, pod warunkiem wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań eliminujących bądź ograniczających wpływ na środowisko,
podanych w niniejszej prognozie.
Porównując wariant nie podejmowania rozwiązań wskazanych w kierunkach
Studium, z wariantem przystąpienia do realizacji zamierzeń inwestycyjnych wskazanych
w Studium, należy podkreślić, że przyjęte w projekcie Studium rozwiązania są
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najlepszymi z możliwych. Przyjęte regulacje utrzymują dotychczasowy sposób zabudowy
i zagospodarowania terenu Gminy Dydnia, dając jednocześnie możliwość dalszego
rozwoju zabudowy jedynie na powierzchni kilkunastu procent, w ramach kontynuacji
funkcji i formy zabudowy i zagospodarowania terenu. Studium ogranicza rozproszenie
zabudowy, jako zjawiska negatywnego, pod względem przestrzennym, przyrodniczym
i ekonomicznym.
Ustalenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy
Dydnia, nie będą miały wpływu bezpośredniego ani pośredniego na obszary ustanowione
Natura 2000 oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty, utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze
względu na przyjęte w opracowaniu Studium rozwiązania chroniące środowisko. Funkcje
poszczególnych terenów w projekcie Studium Gminy Dydnia zostały lokalizowane w taki
sposób aby ich realizacja była nieuciążliwa dla środowiska i zdrowia ludzi, w rozumieniu
przepisów odrębnych. Jedną z podstaw opracowania Studium, przyjęta została
zasada ograniczenia rozproszenia zabudowy, jako zjawiska negatywnego, pod
względem przestrzennym, przyrodniczym i ekonomicznym.

10. INFORMACJE
ŚRODOWISKO

O MOŻLIWYM

TRANSGRANICZNYM

ODDZIAŁYWANIU

NA

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte Studium nie stanowią zagrożenia powstania
transgranicznego oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów prawa. Teren
objęty Studium położony jest z dala od granic państwa – najbardziej wysunięty na wschód
punkt położony na terenie Gminy Dydnia znajduje się w odległości około 28,3km, w linii
prostej od granic państwa. Poszczególne funkcje terenu objęte opracowaniem nie
stanowią funkcji uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, w rozumieniu
obowiązującego prawa. Nie ma zatem niebezpieczeństwa powstania transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
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Ryc. nr 20. Odległość terenu objętego opracowaniem od granicy Państwa.
(Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

Granica
kraju

Orientacyjny obszar objęty opracowaniem

11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Studium jest dokumentem planistycznym kierunkowym gminy, sporządzonym na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
W celu racjonalnego wykorzystania, pod względem chłonności terenów,
nieprzekraczalnego obszaru urbanizacji, gwarantującego przestrzenną spójność gminy
jej rozwój w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej oraz w celu przeciwdziałania
rozproszeniu zabudowy w terenach otwartych przestrzeni, w granicach gminy zostały
wyznaczone strefy niżej wymienionych typów przestrzeni:
➢ Strefa „A” – strefa ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
➢ Strefa „B” - strefa leśna,
➢ Strefa „C” – strefa ochrony wód powierzchniowych,
➢ Strefa „D” - strefa osadnicza.
Każda z wymienionych stref została oznaczona graficznie na rysunku Kierunków
Studium.
W granicach opracowania Studium przewiduje się przeznaczenie terenu oznaczone
symbolami oraz barwą i szrafem, zgodnie z legendą na rysunku Kierunków Studium oraz
w części tekstowej Kierunku Studium:
▪ obszar o symbolu MN1 – istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,
▪ obszar o symbolu MN2 – tereny potencjalnej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
▪ obszar o symbolu MN2/U – treny potencjalnej zabudowy mieszkaniowo –
usługowej,
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obszar o symbolu MR – tereny istniejącej zabudowy zagrodowej,
obszar o symbolu MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
obszar o symbolu MN/ZZ – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej znajdujące się w granicach obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią,
obszar o symbolu UP – tereny zabudowy usługowej (usług publicznych),
obszar o symbolu U – tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne),
obszar o symbolu UT – tereny usług turystycznych,
obszar o symbolu US – tereny usług sportu i rekreacji,
obszar o symbolu UK – tereny zabudowy usługowej ( usługi kultu religijnego),
obszary przestrzeni publicznych – oznaczone obwiednią kropkowaną w kolorze
czarnym,
obszar o symbolu P1 – tereny obiektów przemysłowych i produkcyjnych,
magazynów i składów,
obszar o symbolu P2 – potencjalne tereny obiektów przemysłowych
i produkcyjnych, magazynów i składów,
obszary o symbolu PP- obszary przestrzeni publicznych,
obszary o symbolu PP/1- obszary rewitalizacji, oznaczone fioletowym
kreskowaniem,
obszar o symbolu PG (PG/o, PG/t) – tereny udokumentowanych
i zatwierdzonych złóż oraz obszary i tereny górnicze- oznaczone obwiednią
w kolorze fioletowym i różowym,
obszar o symbolu,
obszar o symbolu R1 – tereny rolne bez prawa zabudowy,
obszar o symbolu R2 – tereny rolne z możliwością zabudowy zagrodowej,
obszar o symbolu ZL1 – tereny leśne, polany śródleśne, zadrzewienia,
obszar o symbolu ZL2 – tereny dopuszczone do zalesienia,
obszar o symbolu ZP – obszary zieleni urządzonej,
obszar o symbolu ZC – cmentarze,
obszar o symbolu WS1 – obszary wód powierzchniowych (rzeki, cieki),
obszar o symbolu WS2 – obszary wód powierzchniowych (stawy),
obszar o symbolu KDG – droga publiczna wojewódzka,
obszar o symbolu KDZ – drogi publiczne powiatowe,
obszar o symbolu KDL – drogi publiczne lokalne gminne,
obszar o symbolu KDW – drogi wewnętrzne,
obszar o symbolu KU – tereny parkingów,
obszar o symbolu KW- tereny komunikacji wodnej ( przeprawa promowa),
obszar trasy turystycznej- oznaczony kropkami w kolorze czarnym,
obszary Natura 2000,
granice Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
korytarz ekologiczny wzdłuż rzeki San,
korytarze ekologiczne lokalne,
parki zabytkowe istniejące,
pomniki przyrody istniejące,
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aleje drzew i grupy drzew stanowiące dominantę w krajobrazie,
osuwiska,
obszary szczególnego zagrożenia powodzią wodami Q1%,
obszary szczególnego zagrożenia powodzią wodami Q10%,
obszary i obiekty związane z ochrona konserwatora zabytków: kościoły, cerkwie,
kapliczki, krzyże ujęte w rejestrze zabytków lub w ewidencji zabytków,
tereny infrastruktury technicznej (ujęcia wód, gazociąg, linie energetyczne).

Gmina Dydnia jest jedną z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu
brzozowskiego, w województwie podkarpackim. Położona jest w dolinie rzeki San,
większość Gminy należy do Pogórza Dynowskiego, od wschodu w niewielkiej części do
Pogórza Przemyskiego.
Powierzchnia gminy wynosi 130,3 km2 (co stanowi 24,2% powierzchni powiatu
brzozowskiego), lasy stanowią ok 40% powierzchni, pozostałą część zajmują użytki rolne
oraz sady. Gmina swym obszarem zajmuje 15 miejscowości.
Podstawowy potencjał gminy Dydnia stanowią zasoby i walory naturalne. Obecnie
gmina ma charakter głównie rolniczy. Użytki rolne zajmują około 52% całej powierzchni,
zaś użytki leśne około 39%. Rolnictwo charakteryzuje się dużą ilością małych
gospodarstw. Na ich ogólną liczbę 1715 (według danych z 2000 r.) aż 1534 (czyli około
90%) stanowią gospodarstwa o powierzchni 1,0 - 5,0 ha.
Położenie przyrodnicze Gminy Dydnia wg. regionalizacji fizycznogeograficznej
Jerzego Kondrackiego (2002 r.) obejmuje:
✓ region – Pogórza i góry niskie,
✓ prowincja – Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym,
✓ podprowincja – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie,
✓ makroregion –Pogórze Środkowobeskidzkie,
✓ mezoregion – Pogórze Dynowskie oraz Pogórze Przemyskie.
Terenie objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dydnia jest powiązany komunikacyjne poprzez sieci dróg:
✓ drogę wojewódzką Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska,
✓ drogi powiatowe o numerach: 2647R, 2046R, 2049R, 2038R, 2041R,
✓ sieć dróg lokalnych (gminnych, wewnętrznych dojazdowych).
Gmina Dydnia jest wyposażona w niezbędne elementy, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej tj:
➢ Sieci energetyczne: przez teren Gminy Dydnia przebiega tranzytem linia
elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV oraz elektromagnetyczna sieć
rozdzielcza zasilająca bezpośrednio gminę. Tworzą ją linie średniego napięcia
15kV i linie niskiego napięcia 0,4kV.
➢ Sieci gazowe: przez teren Gminy Dydnia przebiegają gazociągi wysokoprężne
tranzytowe gazu, wysokoprężne odgałęzienia do stacji redukcyjnych gazu oraz
sieć gazociągów średnio prężnych. Przez południową część gminy w sołectwie
Końskie biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia Ф300mm oraz Ф1000mm relacji
Hermanowice – Strachocina. Środkową częścią gminy biegnie gazociąg wysokiego
ciśnienia Ф80mm relacji Końskie - Izdebki, w zachodniej części gminy do Niebocka
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biegnie odgałęzienie gazociągu relacji Strachocina - Brzozów, gazociąg ten ma
średnicę Ф80mm.
➢ Sieci wodociągowe: na terenie Gminy Dydnia funkcjonują sieci wodociągowe
w (wg. Stanu na 2017 rok) o długości około 15,41km.
W miejscowościach, w których nie funkcjonuje sieć wodociągowa podmioty
korzystają z indywidualnych studni kopanych, bądź wierconych, a także
z prywatnych wodociągów.
➢ Sieci kanalizacji sanitarnej: na terenie Gminy Dydnia funkcjonują sieci kanalizacji
sanitarnej (wg. Stanu na 2017 rok) o długości około 89,36km, kierujące ścieki
socjalno- bytowe do lokalnych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy Dydnia
istnieją niewielkie oczyszczalnie ścieków oczyszczające ścieki socjalno-bytowe,
w następujących miejscowościach: Krzemienna, Witryłów, Ulucz, Jabłonka.
W miejscach, gdzie nie ma możliwości włączenia budynków do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej, wykonane są zbiorniki bezodpływowe, do gromadzenia
ścieków, okresowo opróżniane z obowiązkiem wywozu ścieków ze zbiornika do
punków zlewczych w najbliższej oczyszczalni.
➢ W gminie funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów, „u źródła”, prowadzona przez
mieszkańców oraz podmioty gospodarcze. Odpady odbierane są w określonych
dniach przez wyspecjalizowaną firmę. Odpady wyselekcjonowane kierowane są do
dalszego gospodarczego wykorzystania (recykling). Natomiast odpady nie
nadające się do przetworzenia kierowane są na składowisko odpadów, położone
w m. Krośnie, wg. oddzielnych zasad i umów.
Wskazane powyżej elementy infrastruktury technicznej wykonane przed laty, na
potrzeby ówczesne, były wystarczające, jednak postępujący rozwój społecznogospodarczy Gminy, wymaga dalszej rozbudowy, przebudowy lub budowy nowych
elementów i urządzeń infrastruktury technicznej.
Teren objęty Studium, położony jest w granicach następujących obszarów:
✓ 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).
Ponadto na terenie Gminy Dydnia znajdują się pomniki przyrody oraz użytek ekologiczny,
a także dwa korytarze ekologiczne.
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. Na pozostałym
terenie gminy, dla którego nie sporządzono map ryzyka powodziowego oraz map
zagrożenia powodziowego obowiązuje opracowanie Regionalnego Zarządu Gospodarki
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Wodnej w Krakowie p.n. „Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią”, stanowiące
integralną część Studium Ochrony Przeciwpowodziowej. Obszary szczególnego
zagrożenia powodzią zostały wskazane w części graficznej Studium.
W związku z możliwością wystąpienia w/w zagrożeń powodziowych, w projekcie
planu województwa podkarpackiego zaproponowano: budowę lewego wału o długości
182m na cieku Witryłów (km modelu 1+730 – 1+900),budowę obwałowań Sanu w km
264+950 – 265+950 w miejscowości Temeszów i Krzemienna, budowę obwałowań Sanu
w km 267+300 – 267+950 w miejscowości Temeszów, budowę obwałowań Sanu w km
262+400 – 262+950 w miejscowości Jabłonica Ruska.
Ponadto zaproponowano budowę licznych suchych zbiorników (zbiorników
retencyjnych) na ciekach zlokalizowanych w miejscowościach Grabówka, Niebocko oraz
Temeszów.
Obszary suchych zbiorników zostały wskazane w części tekstowej Kierunków Studium,
na podstawie zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podkarpackiego.
Na terenie Gminy Dydnia, w terenach istniejącej i potencjalnej zabudowy, nie istnieje
ryzyko osuwania się mas ziemnych w terenach osuwiskowych, gdyż na tym terenie nie
występują udokumentowane osuwiska w terenach zurbanizowanych i proponowanych
do zabudowy. Na terenie Gminy występują dwa obszary osuwiskowe położone na
gruntach leśnych, nie związanych z żadną zabudową istniejącą oraz planowaną.
Gmina Dydnia położona jest w zasięgu Jednolitych części wód powierzchniowych
o nazwach:
➢ „San od Tyrawki do Olszanki”,
➢ „Stara Rzeka”,
➢ „Borownica”,
➢ „Witryłówka”,
➢ „Stobnica do Łądzierza”.
Gmina Dydnia położona jest w zasięgu Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerze:
152, 154, 168.
Cele środowiskowe dla poszczególnych części wód powierzchniowych i podziemnych
określa Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły [Dz. U. z 2016 r., poz. 1911]). Cele środowiskowe nie zostaną
naruszone, pod warunkiem wprowadzenia niezbędnych działań prawnych
i organizacyjnych, wskazanych w niniejszej Prognozie.
Realizacja kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dydnia
wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
nie spowoduje negatywnego wpływu na siedliska wymienione w Załączniku nr 2
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r, w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
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a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., nr 77, poz. 510 z późn. zm.), stanowiące przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000, jak również nie wpłynie negatywnie na integralność oraz
spójność sieci Natura 2000. Oddziaływania dokonywane w ramach kierunków w Studium
nie będą miały istotnego wpływu na zachowanie tzw. korzystnego stanu ochrony (KSO)
kluczowych gatunków i siedlisk, zachowanie kluczowych struktur obszaru, zachowanie
kluczowych procesów i funkcji.
12. ZAŁĄCZNIKI
▪

▪

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.
Oświadczenie autora Prognozy oddziaływania na środowisko.
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