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1. WSTĘP.
Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne zostało sporządzone na potrzeby Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Analizowany obszar obejmuje całość Gminy Dydnia, tj. 15 wsi, w tym 13 sołectw.
Gmina Dydnia jest jedną z sześciu gmin powiatu brzozowskiego w województwie
podkarpackim.

1.1.

Cel i zakres opracowania.

Podstawą prawną opracowania ekofizjograficznego jest:
✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.
799 z późn. zm.), art. 72 ust. 5 który stanowi: „Przez opracowanie ekofizjograficzne
rozumie się dokumentację sporządzoną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub
planem i ich wzajemne powiązania.”
✓ Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych
z dnia 9 września 2002r. (Dz. U. z 2002r. nr 155 poz. 1298).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem niniejsze opracowanie ekofizjograficzne
podstawowe zostało sporządzone dla potrzeb opracowania Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Również zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotem niniejszego opracowania
są zagadnienia związane z:
→ rozpoznaniem i charakterystyką stanu oraz funkcjonowania środowiska,
z uwzględnieniem struktury przyrodniczej oraz zmian zachodzących
w środowisku,
→ powiązaniem przyrodniczym obszaru z jego szerszym otoczeniem,
→ zasobami przyrodniczymi oraz walorami krajobrazowymi i ich ochroną prawną,
→ jakością środowiska oraz jego zagrożeniami,
→ diagnozą stanu i funkcjonowania środowiska,
→ prognozą dalszych zmian zachodzących w środowisku,
→ określeniem przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury
funkcjonalno-przestrzennej,
→ określeniem możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania
i form zagospodarowania obszaru.
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2. POŁOŻENIE.
2.1.

Położenie administracyjne i podstawowe dane o gminie.

Ryc. 1. Lokalizacja omawianego terenu.
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie

Gmina Dydnia

(Źródło: opracowanie własne).

Powierzchnia gminy Dydnia wynosi 130,3 km2 (wg danych GUS z 2011r.).
Gmina swym obszarem zajmuje 15 miejscowości, w których łącznie zamieszkuje 8089
mieszkańców, co stanowi 12,1% ludności powiatu brzozowskiego.
Tab. 1. Wykaz miejscowości wchodzących w skład Gminy Dydnia.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Miejscowość
Liczba ludności
Udział [%]
Dydnia
1533
18,95
Grabówka
565
6,98
Hroszówka
0
Jabłonica Ruska
2
0,02
Jabłonka
1084
13,40
Końskie
481
5,94
Krzemienna
413
5,10
Krzywe
401
4,95
Niebocko
1561
19,29
Niewistka
288
3,56
Obarzym
356
4,40
Temeszów
313
3,86
Ulucz
83
1,02
Witryłów
427
5,27
Wydrna
582
7,19
Suma:
8089
(Źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Gminy Dydnia, stan na październik 2018r.)

Hroszówka i Jabłonica Ruska jako wsie opuszczone nie są sołectwami.
Gmina Dydnia graniczy bezpośrednio z:
✓ od wschodu – z Gminą Bircza,
✓ od zachodu – z Gminą Brzozów,
✓ od północy – z Gminą Nozdrzec,
✓ od południa – z Gminą Sanok.
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2.2.

Położenie przyrodnicze.

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Jerzego Kondrackiego (2002r.)
omawiany teren należy do:
✓ 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.

Granica terenu objętego Studium
Granica mezoregionu

Źródło: /www.bazagis.pgi.gov.pl/

Ryc. nr 2. Lokalizacja Gminy Dydnia względem podziału fizycznogeograficznego.

(Źródło: opracowanie własne zgodnie z 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.
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
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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.
2.3.

Powiązania zewnętrzne.

2.3.1. Przynależność administracyjna.
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:
→ Dydnia,
→ Grabówka,
→ Hroszówka,
→ Jabłonica Ruska,
→ Jabłonka,
→ Końskie,
→ Krzemienna,
→ Krzywe,
→ Niebocko,
→ Niewistka,
→ Temeszów,
→ Obarzym,
→ Ulucz,
→ Witryłów,
→ Wydrna.
Hroszówka i Jabłonica Ruska nie są sołectwami.
Obszar opracowania, tj. granice administracyjne Gminy Dydnia graniczy bezpośrednio z:
→ od wschodu – z Gminą Bircza – gmina wiejska powiatu przemyskiego o powierzchni
254,1km2,
→ od zachodu – z Gminą Brzozów – gmina miejsko-wiejska powiatu brzozowskiego
o powierzchni 103,1km2,
→ od północy – z Gminą Nozdrzec – gmina wiejska powiatu brzozowskiego
o powierzchni 120,8km2,
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→ od południa – z Gminą Sanok - gmina wiejska powiatu sanockiego o powierzchni
231,7km2.
2.3.2. Powiązania ekologiczne.
Powiązania przyrodnicze w obrębie terenu oraz pomiędzy nimi a obszarami
sąsiednimi zapewniają korytarze ekologiczne.
Zgodnie z polskim prawodawstwem, według Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1614), korytarz ekologiczny to obszar
umożliwiający migrację zwierząt, roślin lub grzybów.
Dla całego obszaru Polski opracowano sieć korytarzy ekologicznych, która obejmuje
korytarze główne (o znaczeniu międzynarodowym, a nawet kontynentalnym) oraz
uzupełniające je korytarze krajowe i lokalne.
Najważniejsze leśne transgraniczne korytarze ekologiczne przebiegające przez Polskę to:
→ Korytarz „północny” o przebiegu: Puszcza Augustowska/Puszcza Białowieska
– Dolina Biebrzy – Puszcza Piska – Puszcza Nidzicka – Bory Tucholskie – Lasy
Wałeckie – Puszcza Notecka – Bory Zielonogórskie – Bory Dolnośląskie,
→ Korytarz „karpacki” o przebiegu: Bieszczady – Beskid Niski – Beskid Sądecki – Beskid
Makowski – Beskid Żywiecki – Beskid Śląski.
Uwzględniając powyższe Gmina Dydnia leży w obszarze korytarza „karpackiego”.
W Polsce opracowano kilka projektów korytarzy ekologicznych na poziomie krajowym.
Pierwszym z nich był projekt Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET-PL), stanowiącej
część Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET). W projekcie tym priorytetem stały się
korytarze ekologiczne, ciągnące się wzdłuż cieków wodnych. Kolejny projekt zakładał
powiązanie sieci ECONET-PL z Krajowym Systemem Obszarów Chronionych,
ze szczególnym uwzględnieniem spójności terenów Natura 2000 i inne projekty.
W konsekwencji tych powiązań teren Gminy Dydnia leży w dwóch uzupełniających
korytarzach ekologicznych:
→ Góry Słonne,
→ Pogórze Dynowskie – południowy.
2.3.3. Powiązania komunikacyjne.
Układ sieci komunikacyjnej na terenie objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia stanowi:
✓ droga wojewódzka Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska,
✓ drogi powiatowe o numerach: 2647R, 2046R, 2049R, 2038R, 2041R,
✓ sieć dróg lokalnych.
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.
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2.3.4. Powiązania techniczne.
→ Wodociąg.
Sieć wodociągowa w Gminie Dydnia (wg. Stanu na 2017 rok) wynosi 15,41 km.
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 2. Wykaz oczyszczalni ścieków Gminy Dydnia wraz z parametrami.
Lokalizacja
Krzemienna
Witryłów
Ulucz
Jabłonka

Obsługiwane
miejscowości
Krzemienna, Obarzym,
Temeszów,
Dydnia,
Krzywe oraz Wydrna
Witryłów oraz Końskie

Typ i rodzaj
biologiczno - mechaniczna

Przepustowość
[m3/d]
500

biologiczno - mechaniczna

120

Ulucz

biologiczno - mechaniczna

25

Jabłonka

biologiczno - mechaniczna

192

(Źródło: opracowanie własne zgodnie z; „Strategia rozwoju Gminy Dydnia do roku 2020”)

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 sołectwach: Końskie oraz Krzywe 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 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, oraz Ф1000mm, ujętym w krajowym systemie
gazowym.
✓ 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
Dydni i Krzemiennej jest połączenie między obiema sieciami gazowymi, gwarantujące
pewność zasilania w gaz w przypadku awarii którejś ze stacji.
3. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
Z DIAGNOZĄ STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA ORAZ PROGNOZĄ ZMIAN.
3.1. 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 płn.-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
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.
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Rozwinięte są one podobnie jak pas Jabłonicy Ruskiej – Ulucza jako warstwy hieroglifowe.
Są to cienko- i średnioławicowe, glaukonitowe piaskowce przewarstwione cienkimi
wkładkami zielonawych łupków ilastych. W stropie występuje poziom margli
globigerynowych górnego eocenu. Wyższa część profilu jednostki skolskiej to seria
menilitowo–krośnieńska wieku oligocen–wczesny miocen. Wyznacznikiem warstw
menilitowych są bezwapniste, bitumiczne łupki brunatne. W dolnej części tych warstw
występuje poziom rogowców i skrzemienianych margli. W części północnej, między
Obarzymem a Uluczem, w wyższej części warstw obecne są liczne wkładki 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 700m do
300m. W stropie tego kompleksu występuje korelacyjny poziom łupków z Niebylca –
około 100m. Wyżej znajdują się dwudzielne warstwy krośnieńskie górne. W dolnej części
jest to seria piaskowca łupkowa o miąższości 700 – 1100m, w górnej dominują łupki –
ponad 200m miąższości. Wyróżniono w nich, na południowy-wschód od Dydni
olistostromę, o dużym udziale diatomitów. Utwory jednostki podśląskiej występują
między Niebockiem a Raczkową. Wykształcone są jako warstwy Wierzbowskie – głównie
czarne łupki ilaste i warstwy lgockie – piaskowce, gezy, łupki. Dominującym składnikiem
profilu jednostki są pstre miękkie osady – ilaste łupki i margle węglowieckie. Profil ten
obejmuje również warstwy menilitowe w facji łupkowej i dolną, piaskowcową część
warstw krośnieńskich.
Utwory czwartorzędowe na terenie Gminy Dydnia to: osady żwirowo – piaszczyste
szerokiej tu na około 1,5km doliny Sanu, mające znaczenie przemysłowe oraz gliny
zwietrzelinowe z rumoszem skalnym, pokrywające stoki wzgórz, a także płaty glin leżące
na wywłaszczeniach terenu. Mają tu one podrzędne znaczenie.
3.2.

Surowce mineralne.

Obszar Gminy Dydnia jest bogaty w występowanie głównie złóż kopalin naturalnych
wzdłuż rzeki San. Zgodnie z „Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg. Stanu na 31 XII
2017r.” 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.
26,19ha), z którego wydobyto 19 tyś. ton ropy parafinowej. Prace przy wydobyciu
rozpoczęto w 1966r. a zakończono w 1999r. z powodu wyczerpania zasobów.
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Tab. nr 3. Charakterystyka złóż kopalin naturalnych Gminy Dydnia.

bilansowe

przemysłowe

-

-

3,4592

Kruszywa
Naturalne
(żwiry)

-

„Jabłonica
Ruska IV”
[17307]

Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)

-

23,0141

-

Z

-

„Jabłonica
Ruska III”
[11146]

-

-

T

451

4,6820

Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)

-

-

R

-

„Jabłonica
Ruska II”
[9707]

Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)

R

501

43,0528

Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)

2.68

R

173

„Jabłonica
Ruska”
[1392]

1,9740

Kamienie
drogowe
i
budowlane
(łamane
i bloczne)

E

Z

3592

„Jabłonica
Ogrody”
[16623]

1,9962

Ropa
naftowa

Wydobycie
[tyś. ton]

-

„Jabłonica
Ruska –
Łaski”
[16625]

-

Stan
zagospodarowania
złoża

499

„Grabownica
” [1400]

Powierzchnia
[ha]

Rodzaj
wydobywa
nego
surowca

261

Nazwa
i numer
złoża

Zasoby
[tyś. ton]

-
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Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)
Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)

E

E

R

-

153,7000

Kruszywa
Naturalne
(żwiry)

R

-

123,0471

Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)

-

281

6,4000

-

-

-

Z

-

6285

„Niewistka”

Kruszywa
Naturalne
(żwiry)

-

60

364

„Wara –
Niewistka”
[1400]

16,7700

1

33

-

„Ulucz”
[1393]

Z

395

„Temeszów”
[3449]

0,4548

Kruszywa
Naturalne
(żwiry)

6240

„Jabłonica
Ruska
/zar./”
[3456]

E

4509

„Jabłonica
Ruska –
Krusz-Bet”
[16621]

1,9460

Kruszywa
Naturalne
(piaski
i żwiry)

856

„Jabłonica
Ruska –
AUTOMET”
[13876]

118
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-

T – złoże zagospodarowane, eksploatowane
E – złoże eksploatowane
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo
Z – złoże, którego wydobycie zostało zaniechane
(Źródło: opracowanie własne na podstawie; „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg. Stanu na 31 XII 2017r.”
– Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2018)
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Źródło: /www.bazagis.pgi.gov.pl/

Ryc. nr 3. Obszary i tereny górnicze, złoża kopalin naturalnych w obszarze
opracowania.

Granica terenu objętego Studium
Granice złóż

(Źródło: opracowanie własne na podstawie; bazagis.pgi.gov.pl)

W związku z położeniem na obszarze opracowania terenów i obszarów górniczych
obowiązują na w/w terenach zakazy i nakazy wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2126 z późn. zm.).
3.3.

Rzeźba terenu.

Zgodnie z podziałem na jednostki tektoniczne teren kraju 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.
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.
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Ryc. nr 4. Rzeźba terenu objętego Studium.

Granica terenu objętego Studium

(Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

3.4. Warunki klimatyczne.
Klimat na omawianym terenie jest typowy dla klimatu przejściowego, przechodzącego
od morskiego do kontynentalnego.
✓ Średnia temperatura: styczeń; -3°C/-4°C, lipiec; +17°C/+18°C.
✓ Wiatry: umiarkowane, o sile 5-10m/s, głównie południowo-zachodnie i północne.
W okresie jesiennym występują wiatry wschodnie i północno-wschodnie,
a w okresie letnim zachodnie.
✓ Średnia ilość opadów: 750/800mm. Okres letni: 250/400mm, okres zimowy:
80/180mm.
✓ Długość zalegania pokrywy śnieżnej: 60/150 dni.
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3.5.

Warunki glebowe.

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. Dominuje klasa IV,
stanowiąca 63,9% ogólnej powierzchni użytków rolnych i klasa III stanowiąca – 15,7%.
W gruntach ornych wydzielono następujące typy i podtypy gleb:
✓ gleby brunatne właściwe, wyługowane i kwaśne – gleby bielicowe właściwe
i pseudobielicowe;
✓ mady i mady glejowe – gleby torfowe;
✓ czarne ziemie zdegradowane – rędziny brunatne.
Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne wyługowane i kwaśne, zaś gleby
bielicowe i pseudobielicowe występują na mniejszym obszarze. Mady położone są przede
wszystkim w dolinie rzeki San, są one glebami żyznymi i urodzajnymi.
3.6.

Wody powierzchniowe i podziemne.

→ Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
Teren objęty opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dydnia zlokalizowany jest poza Głównymi Zbiornikami Wód
Podziemnych. Najbliżej znajdującymi się Zbiornikami są:
✓ w odległości około 7,7km Główny Zbiornik Dolina Sanu o numerze 430,
✓ w odległości około 5,6km Lokalny Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok-Lesko)
o numerze 431,
✓ w odległości około 7,9km Główny Zbiornik Dolina rzeki Wisłok o numerze 432.
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Ryc. nr 5. Położenie omawianego terenu względem Zbiorników Wód Podziemnych.
(Źródło: epsh.pgi.gov.pl)

Granica terenu objętego Studium

Ryc. nr 6. Położenie omawianego terenu względem Jednolitych Części
Wód Powierzchniowych i Podziemnych.

Źródło: www.geoportal.kzgw.gov.pl

Granica terenu objętego Studium - Gmina Dydnia
Granice Jednolitych części wód Podziemnych
Jednolite części wód Powierzchniowych

(Źródło: geoportal.kzgw.gov.pl)
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→ 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”.
Ich charakterystykę przedstawia poniższa tabela.
Tab. nr 4. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących
omawiany teren. (Źródło: opracowanie własne zgodnie z warunki.krakow.rzgw.gov.pl).
Nazwa JCWP
Europejski kod
JCWP
Długość JCWP
Powierzchnia
JCWP
Obszar dorzecza
Region wodny
Scalona Część
Wód

Zlewnia
bilansowa
Właściwe RZGW
Typ JCWP
Status JCWP
Ocena stanu
Ocena zagrożenia
Cel
środowiskowy –
stan/potencjał
ekologiczny
Cel
środowiskowy –
stan chemiczny
Ekoregion wg.
Kondrackiego

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

Stara Rzeka

Borownica

Witryłówka

Stobnica do
Łądzierza
PLRW20001222
644
~ 67,47km
~ 149,25km2

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

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

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

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

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

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

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

San z Wisłokiem

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

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

RZGW
w Krakowie
Potok fliszowy
(12)

naturalna część
wód
dobry
niezagrożona
dobry stan
ekologiczny

naturalna część
wód
dobry
niezagrożona
dobry stan
ekologiczny

silnie zmieniona
część wód
dobry
niezagrożona
dobry potencjał
ekologiczny

silnie zmieniona
część wód
zły
zagrożona
dobry potencjał
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

dobry stan
chemiczny

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Karpaty (10)

Karpaty (10)

obszar dorzecza
Wisły
region wodny
Górnej Wisły
Stobnica
(GW0819)
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→ Jednolite części wód podziemnych.
Jednolite części wód podziemnych zostały podzielone na 172 części obowiązujące od
01.01.2016r. Omawiany teren objęty Studium leży w Jednolitych Częściach Wód
Podziemnych o numerach 152, 154 oraz 168.
→ 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. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych (studnie
wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często
skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu
karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych
przepływają w kierunku naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten
kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.
→ Zasilanie Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 154
Zasilanie wód podziemnych piętra czwartorzędowego i paleogeńsko-kredowego
następuje wskutek infiltracji opadów atmosferycznych i jest możliwe niemal na całym
obszarze ich występowania. W przypadku piętra fliszowego, z uwagi na urozmaiconą
rzeźbę i duże spadki terenu, istotną rolę odgrywa spływ powierzchniowy, a zasilanie
następuje przede wszystkim wczesną wiosną poprzez bezpośrednią infiltrację wód
z topniejącej pokrywy śnieżnej. Sytuacja morfologiczna terenu oraz układ hydroizohips w
czwartorzędowym poziomie aluwialnym w dolinie Wiaru wskazuje na lokalny dopływ
wód podziemnych z terytorium Ukrainy.
Dla piętra fliszowego obszarem najintensywniejszego zasilania wód podziemnych są
wyższe partie terenu, a strefami drenażu – doliny rzeczne. W obrębie piętra fliszowego
przepływ wód podziemnych możliwy jest jedynie w strefie aktywnej wymiany wód
i odbywa się zgodnie z morfologią terenu. Głęboko wcięte potoki będące dopływami Sanu
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 przepływ wód podziemnych odbywa się zgodnie z biegiem. San drenuje zarówno
wody piętra czwartorzędowego, jak i pietra paleogeńsko-kredowego.
Z uwagi na morfologię terenu i płytko występujące podłoże nieprzepuszczalne (strefa
przepuszczalna sięga maksymalnie do głębokości 60-80m) nie ma możliwości
wytworzenia się innych systemów krążenia niż lokalne.
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→ Zasilanie Jednolitych Cześci Wód Podziemnych o nr 168
Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów
atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód
powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy głównie od
charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Najdogodniejsze
warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych oraz kotlin. Przepływ wód
podziemnych odbywa w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu.
Granice hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się
z działami wód powierzchniowych. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są
rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest
to głównie rzeka San. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych (studnie
wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często
skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu
karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych
przepływają w kierunku naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten
kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.
Charakterystykę w/w wód podziemnych przedstawia poniższa tabela.
Tab. nr 5. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych obejmujących
omawiany teren. (Źródło: opracowanie własne zgodnie z 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

3.7.

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

Uwarunkowania przyrodnicze – flora i fauna.

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.
Na terenie Gminy Dydnia wśród drzew dominują: buk, grab, brzoza, dąb, jawor, modrzew,
olcha, sosna, świerk, jodła, a nad brzegami rzek - wierzba.
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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 różnych miejscach występują bobry.
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.
Kierunki rozwoju Gminy Dydnia wskazane w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia nie spowodują
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
(j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1713), stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jak
również nie wpłyną negatywnie na integralność oraz spójność sieci Natura 2000.
Oddziaływania dokonywane w ramach wskazanych kierunków 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.
3.8.

Położenie terenu w obszarach zagrożonych zalewaniem wodami
powodziowymi oraz podtopieniami.

Region Gminy Dydnia posiada naturalne warunki sprzyjające zagrożeniu
powodziowemu, wynikające z położenia wschodniej części gminy w zlewni rzeki San.
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.
(Informacje powyższe zostały zaczerpnięte z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podkarpackiego uchwalonego Uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018r.).
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Granica terenu objętego Studium
Obszary zagrożone podtopieniami

Źródło: /www.epsh.pgi.gov.pl/

Ryc. nr 7. Omawiany teren objęty SUiKZP wraz z obszarami zagrożonymi
podtopieniami.

(Źródło: epsh.pgi.gov.pl)

Ryc. nr 8. Omawiany teren objęty SUiKZP wraz z orientacyjnym zasięgiem wody Q1%.

Granica terenu objętego Studium
Zasięg wody Q1%

(Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

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.
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4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ.
4.1.

Obszary objęte ochroną.

Teren objęty opracowaniem Studium, położony jest w granicach następujących
obszarów:
✓ Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu (miejscowości: Niewistka,
Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Końskie, Witryłów, Krzywe,
Obarzym, Wydrna, Hroszówka oraz część Dydni, część Jabłonki i część Niebocka),
✓ Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty
p.n. „Kościół w Dydni” (PLH180034),
✓ Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty
p.n. „Rzeka San” (PLH180007).
Ponadto na terenie Gminy Dydnia znajdują się pomniki przyrody oraz użytek ekologiczny,
a także dwa korytarze ekologiczne.
→ Obszar Chronionego Krajobrazu.
Ryc. nr 9. 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
2014r., w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
z 2014r., poz. 1951 z późn. zm.) - w związku z tym na omawianym obszarze wprowadza się
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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 16.04.2004., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1614) oraz
ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081).
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 2008r., o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2018r., poz. 2081) z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust 3
ustawy o ochronie przyrody;
2) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: San, Osława, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1a i 1b
w/w uchwały, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac
związanych
z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub
remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodnobłotnych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych
wskazanych w: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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3.

4.

5.

6.

7.

przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
i ostatecznych decyzjach administracyjnych, obowiązujących w dniu 20.11.2010r.
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
2004r., o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę
przyrody Obszaru.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) nie dotyczy:
1) terenów ogólnodostępnych kąpielisk i plaż wyznaczonych na podstawie
odrębnych przepisów oraz przystani wodnych,
2) odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów budowlanych w granicach
zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod warunkiem
nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód,
ustalonej w odniesieniu do zabudowy na tej działce.
3) siedlisk rolniczych w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej
o obiekty służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystyki do 10
miejsc noclegowych, pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości
zabudowy od brzegów wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy na tej działce.
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.
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8. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 5), 6) nie dotyczą:
1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla
których w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wykazano brak znacząco
negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru,
2) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, w zakresie niezbędnym
do realizacji tych przedsięwzięć,
3) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony
przyrody.
9. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) nie dotyczy:
1) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, w zakresie niezbędnym
do realizacji tych przedsięwzięć;
2) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony
przyrody;
3) zadrzewień rosnących na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako
grunty orne, za wyjątkiem zadrzewień rosnących w obrębie tych 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 – Dyrektywa Siedliskowa
Ryc. nr 10. 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).
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Ryc. nr 11. 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” 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 12. Lokalizacja użytku ekologicznego na terenie objętym opracowaniem
Studium (Gmina Dydnia).

Granica terenu objętego Studium
Użytek ekologiczny

(Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

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 18.04.2005r. w sprawie uznania za użytek
ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Podk. z 14.05.2005r. Nr 71, poz. 1108).
Rodzaj użytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych
gatunków. Wartość przyrodnicza: miejsce bytowania ptaków i płazów.
→ Pomnik przyrody.
Ryc. nr 13. Lokalizacja pomników przyrody na terenie objętym opracowaniem Studium
(Gmina Dydnia).

Granica terenu objętego Studium

(Źródło: mapy.geoportal.gov.pl)
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Na obszarze objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dydnia znajduje się pięć pomników przyrody, których
charakterystykę przedstawia poniższa tabela.
Tab. nr 6. Charakterystyka pomników przyrody zlokalizowanych na omawianym
terenie Gminy Dydnia.
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 1981r.

3

Wieloobiektowy
(dwa drzewa)

Wydrna,
dz. nr ew. 736

1981-07-15

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

4

Wieloobiektowy
(dziewięć drzew)

Jabłonka,
dz. nr ew. 802/4

1983-07-02

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

5

Jednoobiektowy

Jabłonka

2005-05-29

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

Uchwała Nr XXVI/205/05 Rady Gminy
Dydnia z 18 kwietnia 2005r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody

(Źródło: opracowanie własne na podstawie; crfop.gos.gov.pl)

→ Korytarz ekologiczny.
W obszarze opracowania znajdują się dwa uzupełniające korytarze ekologiczne:
✓ Góry Słonne,
✓ Pogórze Dynowskie – południowy.
Ryc. nr 14. Korytarze Ekologiczne zlokalizowane na obszarze Gminy Dydnia.

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

(Źródło: mapa.korytarze.pl)
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4.2. Walory krajobrazowe i wartości kulturowe.
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 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2067).
Tab. nr 7. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa
podkarpackiego ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dydnia.
(Źródło: zasoby Gminy Dydnia)

NR
CZAS
REJESTRU POWSTANIA
ZABYTKÓW

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

ADRES/NR
DZIAŁKI

Dydnia

Kościół parafialny

Dydnia 145

A-347/95

1874

Dydnia

Plebania

2523

-

1917

Dydnia

Spichlerz plebański

2523

-

1800-1825

Dydnia

Dwór

2633/4

A-783/74

1800-1825

Dydnia

Spichlerz dworski

2631/7

A-783/74

1800-1825

Dydnia

D. ochronka

2189/3

-

1900-1925

Dydnia

Kapliczka

1651/2

-

1900-1925

Dydnia

Krzyż przydrożny

375/2

-

1920-1929

Dydnia

Kapliczka

1141

-

1900-1925

Dydnia

Kapliczka

1269/2

-

1908

Dydnia

Kuźnia

1269/2

-

1920-1929

Dydnia

Kapliczka

2336

-

1930-1939

Dydnia

Budynek mieszkalny

Dydnia 147

-

1930-1939

Dydnia

Krzyż przydrożny

2343/7

-

1900-1925

Dydnia

Szkoła

Dydnia 221

-

1910

Dydnia

Figura Matki Boskiej

2631/7

-

1900-1925

Dydnia

Krzyż przydrożny

1520

-

1920-1929
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Dydnia
Nagrobek
2411
1906
Dydnia

Nagrobek

2411

-

1855

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1871

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1869

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1903

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1815

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1900-1925

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1864

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1852

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1890-1899

Dydnia

Nagrobek

2411

-

1898

Dydnia

Kaplica

2411

-

1800-1899

Dydnia

Kostnica

2411

-

1850-1860

Dydnia

Brama cmentarna

2411

-

1900-1925

Dydnia

Kaplica grobowa

2411

-

1918

Grabówka

Kościół parafialny

640

A-192/90

1624-1631

Grabówka

Cerkiew

1034/2

A-315/94

1864

Grabówka

Dzwonnica cerkiewna

1034/2

A-315/94

1875-1899

Grabówka

Kapliczka

269/2

-

1875-1899

Jabłonka

Kościół parafialny

Jabłonka 232A

A-346/95

1624-1631

Jabłonka

Kapliczka

139

-

1900-1925

Jabłonka

Kapliczka

401

-

1890-1910

Jabłonka

Kapliczka

461/1

-

1875-1899

Jabłonka

Spichlerz

61

-

1910-1920

Jabłonka

Kapliczka

967

-

1920-1930

Jabłonka

Kapliczka

916/1

-

1850-1890

Jabłonka

Kapliczka

763

-

1900-1925

Jabłonka

Kapliczka

460/2

-

1900-1925

Jabłonka

Figura przydrożna

898

-

1900-1925
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Niebocko
Kapliczka
1981
1875-1899
Niebocko

Kapliczka

439

-

1890-1910

Niebocko

Kapliczka

496

-

1890-1910

Niebocko

Kapliczka

416/3

-

1900-1925

Niebocko

Dom nauczyciela

Niebocko 147

-

1900-1920

Niebocko

Figura przydrożna

407/6

-

1900-1925

Niewistka

Kościół filialny

220

-

1873

Niewistka

Dwór Zatorskich

267

-

1800-1899

Niewistka

Spichlerz dworski

248/4

-

1800-1899

Niewistka

Kuźnia dworska

248/2

-

1800-1899

Niewistka

Kapliczka

427

-

1800-1899

Wydrna

Brama dworska

736

-

1900-1925

Wydrna

Dwór

736

-

1845

Wydrna

Spichlerz dworski

736

-

1875-1899

Wydrna

Kapliczka

948/2

-

1890-1910

Wydrna

Kapliczka

139

-

1900-1925

Wydrna

Kapliczka

950

-

1850-1875

Wydrna

Kaplica

1459

-

1897

Wydrna

Dom ludowy

1723

-

1930-1939

Końskie

Cerkiew

Końskie 37

A-165/89

1927

Końskie

Dzwonnica cerkiewna

571

A-164/89

1900-1925

Końskie

Kościół parafialny

173/4

-

1927

Końskie

Plebania

Końskie 38

-

1890-1910

Końskie

Dwór

Końskie 34

A-349/95

1775-1799

Końskie

Oficyna dworska

Końskie 33

-

1775-1799

Końskie

Kapliczka

286

-

1890-1910

Końskie

Budynek mieszkalny

649

-

1917

Końskie

Piwnica

649

-

1917

Krzemienna

Dwór

Krzemienna 83

A-925/75

1875-1899
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Krzemienna
Cerkiew
Krzemienna 63
A-348/95
1867
Krzemienna

Figura Jana Nepomucena

331/1

-

1800-1899

Krzemienna

Kapliczka

858/1

-

1875-1899

Krzemienna

Szkoła

Krzemienna 49

-

1900-1925

Krzemienna

Kapliczka

155/1

-

1890-1910

Krzemienna

Kapliczka

512/4

-

1875-1899

Krzywe

Cerkiew

881/1

-

1759

Krzywe

Kapliczka

42/1

-

1900-1925

Krzywe

Kapliczka

96/3

-

1900-1925

Krzywe

Kapliczka

804

-

1875-1899

Krzywe

Kapliczka

1122/6

-

1800-1899

Krzywe

Kuźnia

395/3

-

1930-1939

Obarzym

Cerkiew

256

A-345/95

1828

Obarzym

Kuźnia

853

-

1930-1939

Obarzym

Spichlerz-stodoła

246

-

1929

Obarzym

Kapliczka

348

-

1920

Obarzym

Remiza

135

-

1930-1939

Temeszów

Kaplica dworska

12/5

A-227/59

1893

Temeszów

Stajnia dworska

12/8

-

1875-1899

Temeszów

Kapliczka

61

-

1850-1899

Temeszów

Kapliczka

451

-

1850-1899

Temeszów

Cerkiew

547/3

-

1875-1899

Ulucz

Kapliczka

7/4

-

1875-1899

Ulucz

Cerkiew

12

A-268/92

1510

Witryłów

Cerkiew

704/1

A-144/71

1812

Witryłów

Piwnica

155/1

-

1875-1899

Witryłów

Piwnica

57/2

-

1875-1899

Witryłów

Kapliczka

57/2

-

1875-1899

Witryłów

Kapliczka

474

-

1875-1899
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Witryłów
Kapliczka
108
1920

5. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA.
5.1.

Zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleb, chemizm opadów
atmosferycznych.
Powierzchnia ziemi zapewnia przestrzeń i zasoby dla funkcjonowania ekosystemów,
a także dla człowieka i rozwoju gospodarki. Jest ona niezbędna do prowadzenia
różnorodnych procesów produkcyjnych (np. uprawy roślin, wydobycia surowców),
a także dla rozmieszczenia różnych aktywności społeczno-gospodarczych człowieka (np.
budowy infrastruktury drogowej, przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej).
Oddziaływanie człowieka na środowisko poprzez zmianę zagospodarowania przestrzeni
jest zjawiskiem wielowymiarowym, często powodującym przekształcenie krajobrazu,
fragmentację ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, zanieczyszczenie powietrza, wód,
utratę funkcji gleb. Szczególnie istotne jest tu zagadnienie ochrony gleby, która pełni
różnorodne ważne funkcje – zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-ekonomiczne oraz
kulturowe. Stanowi źródło pożywienia, biomasy, surowców. Poza swoją rolą
w działalności człowieka, jest też naturalnym siedliskiem dla wielu organizmów i „ostoją”
dla ich zasobów genetycznych. Gleba magazynuje, filtruje i przekształca wiele substancji,
w tym wodę, składniki odżywcze i węgiel.
Przy działaniach uwzględniających ochronę powierzchni ziemi i gleby należy
uwzględnić:
✓ 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 zakazem
zabudowy, za wyjątkiem zabudowy służącej gospodarce leśnej oraz do celów
publicznych.
Zgodnie z Raportem o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach
2013-2015 opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie (Rzeszów - 2016r.), krajowy monitoring chemizmu opadów
atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża w latach 2013-2015
realizowany był w oparciu o sieć pomiarowo-kontrolną. Na terenie województwa
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podkarpackiego analizowano wody opadowe przed kontaktem z podłożem na stacji
zlokalizowanej w miejscowości Lesko (poza granicami opracowania Gminy Dydnia).
Wyniki badań oraz wykonanych na ich podstawie analiz dla lat 2010-2015 wykazują
sukcesywne obniżanie się ładunków większości zanieczyszczeń wnoszonych na teren
województwa wraz z opadami atmosferycznymi, co przedstawia rycina.
Ryc. 15. Ładunki wybranych zanieczyszczeń wniesione z opadami atmosferycznymi na
teren województwa podkarpackiego w latach 2010-2015.

(Źródło: Raport WIOŚ Rzeszów o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015)

5.2.

Zanieczyszczenia dotyczące wód.
Cele środowiskowe dla poszczególnych części wód powierzchniowych określa Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Badania i oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) badania wód powierzchniowych
w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych wykonuje
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Podstawowym celem obserwacji jest
dostarczenie informacji o stanie czystości wód powierzchniowych jest wspomaganie
procesów zarządzania zasobami wodnymi oraz ich ochrony.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych:
✓ 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 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.
W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych
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świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez
te wody co najmniej dobrego stanu (dla części wód uznanych za naturalne) oraz dobrego
lub powyżej dobrego potencjału (dla części wód uznanych za silnie zmienione, bądź
sztuczne). Wartości tych wskaźników określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011r., w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258 poz. 1549)
oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r., w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016r., poz. 85). W przypadku wód
wykazujących w momencie ustalania celów środowiskowych bardzo dobry stan
ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu dla wypełnienia zasady
niepogarszania stanu wód.
Dla JCW, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Dla naturalnych części
wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego.
Stan ekologiczny, wyznaczają również hydromorfologiczne elementy jakości, tj.:
✓ reżim hydrologiczny,
✓ ciągłość rzeki,
✓ warunki morfologiczne.
Odstępstwa od celów środowiskowych (derogacje) na obszarze dorzecza Wisły
określono dla 1019 jednolitych części wód powierzchniowych rzek z powodu zagrożenia
nie osiągnięciem tych celów. W takich sytuacjach przepisy ustawy Prawo Wodne z dnia
20 lipca 2017r. i RDW dopuszczają przedłużenie terminów lub ustalenie mniej
rygorystycznych celów.
Charakterystykę i stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych opisano
szczegółowo w tabelach w pkt 3.6.
5.3.

Zanieczyszczenia dotyczące lasów.

Do największych zagrożeń lasów należy niedostatek opadów atmosferycznych,
nieprawidłowo funkcjonujące systemy melioracyjne obniżające poziom wód gruntowych.
Powoduje to osłabienie drzewostanów, ich większa podatność na zagrożenie pożarowe
i mniejszą odporność na inwazje szkodników leśnych.
Powodem zagrożenia pożarowego jest również wzmożona penetracja lasów przez
mieszkańców.
Istotnym źródłem stałego zagrożenia lasów są emisje przemysłowe do powietrza
atmosferycznego w postaci zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Substancje te wpływają
na obniżenie produkcyjności i przyrostu drzewostanów, zwiększają podatność drzew na
choroby grzybowe i szkody ze strony owadów. Zagrożeniem dla lasów jest także masowa
penetracja turystyczna. Na tego typu szkody narażone są głównie lasy wokół cieków
i zbiorników wodnych i w rejonach osadniczych. Do najbardziej szkodliwych dla lasu
należą: niszczenie szaty roślinnej, odsłanianie korzeni drzew, zaśmiecanie lasów,
odprowadzanie ścieków i powstawanie pożarów.
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5.4.

Zanieczyszczenia dotyczące powietrza i hałas.

→ Zanieczyszczenie powietrza.
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, byłej Szkole Podstawowej w Temeszowie, Gminnym Ośrodku Kultury,
Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, Urzędzie Gminy w Dydni,
✓ kotłownie olejowe zlokalizowane w: Szkole Podstawowej w Niewistce i Obarzymiu.
Na terenie Gminy Dydnia funkcjonuje Zakład GRABO – przetwórstwo drewna, w którym
odbywa się spalanie energetyczne drewna.
Opierając się na danych zawartych w Raportach o stanie środowiska w województwie
podkarpackim w latach 2013-2015, opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 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.
→ Hałas.
Do głównych źródeł hałasu terenu Gminy Dydnia należą:
✓ komunikacja samochodowa,
✓ zakłady przemysłowe/usługowe,
✓ gospodarstwa domowe.
Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 112). Klasyfikację akustyczną przeprowadza się wg.
załącznika do w/w Rozporządzenia w formie tabeli, w której zawarto dopuszczalne
poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu.
❖ LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (przedział czasu od godz. 6:00 do
godz. 18:00), pory wieczoru (przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory
nocy (przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00),
❖ LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy (przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00).
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Tab. 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie
elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, wyrażone
wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

1

2
c.
d.
a.
3

4
1)

2)

3)

LAeqD
przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LAeqN
przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

LAeqD przedział
czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia

LAeqN
przedział czasu
odniesienia
równy 1 najmniej
korzystnej
godzinie nocy

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

Przeznaczenie terenu

a.
b.
a.
b.

b.
c.
d.
a.

Obszary A ochrony uzdrowiskowej
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży2)
Tereny domów opieki
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe2)
Tereny mieszkaniowo - usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców3)

Pozostałe obiekty i grupy źródeł
hałasu

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie
mieszkańców pow. 100 tys. można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą
zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Na terenie objętym opracowaniem (granice administracyjne gminy Dydnia) nie
przeprowadzono pomiarów długookresowych średniego poziomu dźwięku.
Poniżej opisano źródła hałasu na omawianym obszarze.
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 funkcjonującym na terenie gminy Dydnia
jest zakład przerobu drewna, położony na terenie wsi Niebocko, zlokalizowany pośród
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istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z bezpośrednim połączeniem
komunikacyjnym z drogą wojewódzką.
Jest to zakład funkcjonujący od lat, zatem do obowiązków właściciela zakładu należy
wprowadzenie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby zakład spełniał
przepisy w zakresie szeroko pojętej ochronie środowiska.
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.
5.5.

Pole 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
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.
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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.
5.6.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. „nadzwyczajne
zagrożenia” charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć należy
albo klęski o charakterze naturalnym (powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) albo
katastrofy i wypadki związane z technologiami i wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się
niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy komunikacyjne itp. zwane
poważnymi awariami. Cechami charakterystycznymi zdarzeń związanych z poważnymi
awariami jest ich niepowtarzalność, losowość, wieloprzyczynowość i różnorodność
bezpośrednich skutków. Mogą one powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi,
degradację środowiska, czy też poważne straty gospodarcze. W Ustawie z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.),
zawarto przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii
i poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz obowiązki organów
administracji związane z awariami.
W obrębie objętym opracowaniem nie ma zakładów stwarzających ryzyko poważnej
awarii. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą powstać na skutek awarii lub
wypadków drogowych z udziałem substancji niebezpiecznych.
W przypadku wystąpienia poważnej awarii podczas transportu substancji
niebezpiecznych może nastąpić bezpośrednie skażenie środowiska, polegające na
wylaniu substancji do środowiska (gleby, wód powierzchniowych i podziemnych) oraz
skażenie pośrednie, związane z wybuchem lub pożarem substancji niebezpiecznej,
stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Tereny narażone na klęskę o charakterze naturalnym – powodzie, opisano w punkcie 3.8.
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6. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA DLA ROZWOJU FUNKCJI UŻYTKOWYCH.
6.1.

Ocena przydatności dla funkcji mieszkaniowej.

Wskazania obszarów przydatnych do pełnienia funkcji osadniczych dokonano drogą
eliminacji terenów nieprzydatnych ze względu na cechy środowiska lub konieczność
ochrony dla innych istotnych funkcji ochronnych lub użytkowych.
W szczególności wyeliminowano: kompleksy leśne i tereny przewidziane do zalesień,
podmokłości stałe, tereny zagrożone wodami powodziowymi, kompleksy wysokiej
wartości rolniczej, obszary i obiekty prawnej ochrony przyrody, obiekty i zespoły
zabytkowe, obszary o niekorzystnych warunkach morfologiczno-klimatycznych tereny
trudnodostępne.
6.2.

Ocena przydatności dla funkcji przemysłowej.

Dla potrzeb funkcji produkcyjnych wyznacza się tereny przydatne dla rozwoju funkcji
produkcyjno-przemysłowych. Obszary działalności gospodarczej wyznacza się głównie
wzdłuż dróg publicznych. Zwiększone możliwości rozwoju przemysłowego powinny być
także w pobliżu istniejących już zakładów. Strefy koncentracji działalności usługowej
przede wszystkim powinno rozwijać się w centrach wsi. Istotnym elementem
przeobrażeń funkcjonalno - przestrzennych gminy jest także umiejętne łączenie funkcji,
jak lokalizacja działalności usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową.
6.3.

Ocena przydatności dla funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej.

Pomimo korzystnych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego funkcja
rekreacyjna na analizowanym obszarze jest słabo rozwinięta, a jej znaczenie gospodarcze
i ekonomiczne nieznaczne.
Przyczynami niskiej konkurencyjności, z punktu widzenia środowiska przyrodniczego,
należy uznać:
✓ brak baz noclegowych i gastronomicznych,
✓ niską atrakcyjność sezonu zimowego,
✓ brak uzbrojonych terenów przeznaczonych dla alternatywnych inwestycji
turystycznych oraz zabudowy rekreacyjnej.
Podstawowe uwarunkowania rozwoju i wzrostu znaczenia gospodarczego turystyki
i rekreacji dotyczą zarówno zagadnień przyrodniczych jak i gospodarczych,
a za szczególnie istotne należy uznać:
✓ zachowanie i przywracanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych gminy, a zwłaszcza ograniczanie zabudowy terenów otwartych,
✓ kontynuację i przyspieszenie realizacji inwestycji proekologicznych, wpływających
na warunki zdrowotne mieszkańców i warunkujące również inwestycje turystyczne,
a szczególnie w zakresie oczyszczania ścieków i neutralizacji odpadów,
✓ przygotowanie terenów ofertowych dla inwestorów turystycznych oraz dla rozwoju
agroturystyki,
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✓ podnoszenie atrakcyjności turystycznej gminy przez realizację, modernizację,
rozbudowę i udostępnienie urządzeń rekreacyjno - sportowych,
✓ rozwój zróżnicowanej bazy noclegowej i gastronomicznej stosownie do
zainteresowania turystów,
✓ rozszerzenie zakresu działań promocyjno - informacyjnych.
Należy przyjąć, że wszystkie obszary wskazane dla rozwoju zabudowy spełniają również
warunki dla pełnienia funkcji wypoczynkowo - rekreacyjnych, a obszary wskazane dla
funkcji ochronnych stanowią szczególną atrakcję dla rozwoju turystyki krajoznawczej.
6.4.

Ocena przydatności dla funkcji rolno-leśnej.

Ochrona zasobów rolnych i leśnych jest podstawowym warunkiem właściwego
wykorzystania rolno-leśnej przestrzeni produkcyjnej zgodnym z jej naturalnym
potencjałem. Z punktu widzenia przyrodniczego pożądane jest dalsze utrzymywanie,
za wyjątkiem gruntów przeznaczonych do zalesień, w dotychczasowym użytkowaniu
gruntów rolnych gdyż są one otwartymi terenami aktywnymi biologicznie o ważnych
funkcjach ekologicznych. Konieczne jest również dalsze utrzymywanie w kulturze leśnej
dotychczasowych gruntów leśnych, pełniących zarówno funkcje gospodarcze jak
i ekologiczne oraz pożądane jest zalesianie w pierwszej kolejności gruntów nieleśnych
położonych w obrębie korytarzy ekologicznych.
Prawidłowe i optymalne wykorzystania rolnej przestrzeni produkcyjnej powinno:
a) porządkować przestrzeń poprzez zmianę struktury upraw i wyznaczenie granicy
rolno-leśnej,
b) zachować, w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, grunty najbardziej
wartościowe dla produkcji rolniczej, do gruntów podlegających szczególnej ochronie
należy zaliczyć:
✓ zwarte kompleksy wysokich klas gruntów (I-III),
✓ podnosić jakość gruntów rolnych poprzez: regulację stosunków wodnych,
wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, scalanie, rekultywację terenów
zdegradowanych.
7. WRAŻLIWOŚĆ ŚRODOWISKA NA ANTROPOPRESJĘ.
Oddziaływaniem antropogenicznym określa się każdy, świadomy lub nieświadomy,
celowy lub przypadkowy, bodziec spowodowany przez człowieka i wywołujący reakcję
ze strony środowiska przyrodniczego.
Główną funkcją dla analizowanego obszaru jest funkcja mieszkaniowa, a także
zagrodowa. Ponadto ustala się też możliwość rozwoju funkcji uzupełniającej:
mieszkaniowo – usługowej.
Ze względu na położenie obszaru wymaga się tutaj szczególnej dbałości o stan
środowiska. Tereny zabudowane istniejące na obszarze opracowania są podatne na
przekształcenia, które nie zaszkodzą istniejącym formom, a mogą je uatrakcyjnić. Dobrze
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ukierunkowane oddziaływania antropogeniczne powinny tu mieć charakter
wzbogacający i porządkujący istniejące struktury, lecz nie mogą one wprowadzać takich
uciążliwości jak hałas i wibracje oraz nie powinny przyczyniać się do wzrostu
zanieczyszczenia powietrza. Należy go również chronić przed wprowadzaniem
zabudowy, której cechy przestrzenne i architektoniczne nie nawiązują do regionu.
8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA
ŚRODOWISKO.
Omawiany obszar mieszczący się w granicach Gminy Dydnia nie stanowi 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.
Ryc. nr 16. Teren objęty opracowaniem względem granicy Państwa.
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Granica terenu objętego Studium

(Źródło: opracowanie własne zgodnie z; geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
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9. WNIOSKI.
9.1. Położenie przyrodnicze.
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Jerzego Kondrackiego (2002r.)
omawiany teren należy do:
✓ 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.
9.2. Rozwiązania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.
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).
9.3. Rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej i gospodarki odpadami.
✓ 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 średnioprężnych. 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
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 15,41 km.
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, Jabłonka, Witryłów, Ulucz.
W miejscach , gdzie nie ma możliwości włączenia budynków do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej, wykonane są zbiorniki bezodpływowe, do gromadzenia
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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.
9.4. Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych.
✓ Gmina położona jest na obszarze Karpat zewnętrznych fliszowych.
✓ Obszar Gminy Dydnia jest bogaty w występowanie głównie złóż kopalin
naturalnych wzdłuż rzeki San. Zgodnie z „Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce
wg. Stanu na 31 XII 2016r.” na terenie gminy znajduje się 13 złóż: złoża kruszyw
naturalnych, złoże kamieni drogowych i budowlanych oraz złoże ropy naftowej.
✓ Rzeźba terenu: Gmina Dydnia należy do jednostki tektonicznej Karpat.
Są to młode góry fałdowe powstałe na skutek ruchów górotwórczych orogenezy
alpejskiej. Mają budowę płaszczowinową.
✓ Warunki klimatyczne: klimat na omawianym terenie jest typowy dla klimatu
przejściowego, przechodzącego od morskiego do kontynentalnego.
✓ Warunki glebowe: teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem tak pod
względem rodzaju, gatunku jak i przydatności rolniczej gleb. Na terenie gminy
występują: gleby brunatne właściwe, wyługowane i kwaśne – gleby bielicowe
właściwe i pseudo bielicowe; mady i mady glejowe – gleby torfowe; czarne ziemie
zdegradowane – rędziny brunatne.
✓ Teren Gminy Dydnia zlokalizowany jest poza Głównymi Zbiornikami Wód
Podziemnych.
✓ Obszar Gminy Dydnia obejmuje Jednolite części wód powierzchniowych
o nazwach: „San od Tyrawki do Olszanki”, „Stara Rzeka”, „Borownica”,
„Witryłówka” oraz „Stobnica do Łądzierza”.
✓ Położenie terenu w obszarach zagrożonych zalewaniem wodami
powodziowymi oraz podtopieniami.
✓ Gmina Dydnia położona jest w następujących wielkopowierzchniowych obszarach
objętych ochroną przyrody: Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
(miejscowości: Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów,
Końskie, Wytryłów, Krzywe, Obarzym, Wydrna, Horoszówka oraz część Dydni,
część Jabłonki i część Niebocka), Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 mający
znaczenie dla Wspólnoty p.n. „Kościół w Dydni” (PLH180034),Specjalny Obszar
Ochrony Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty p.n. „Rzeka San”
(PLH180007).
✓ Na terenie Gminy Dydnia znajduje się jeden użytek ekologiczny: „bez nazwy”
o powierzchni 0,5300ha, znajdujący się w miejscowości Witryłów.
Rodzaj użytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych
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gatunków. Wartość przyrodnicza: miejsce bytowania ptaków i płazów.
✓ Na obszarze Gminy Dydnia znajduje się pięć pomników przyrody, oznakowanych
w terenie stosownymi oznaczeniami, zgodnymi z przepisami (tabliczki
informacyjne), w ilości 5 szt.
✓ Na terenie Gminy Dydnia znajdują się dwa uzupełniające korytarze ekologiczne:
Góry Słonne oraz Pogórze Dynowskie – południowy.
9.5 Charakterystyka wartości kulturowych.
✓ Na terenie 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.
✓ Ponadto na terenie Gminy Dydnia występują obiekty wpisane do rejestru
zabytków, zespoły architektoniczne i poszczególne obiekty oraz stanowiska
archeologiczne stanowiące dziedzictwo kulturowe gminy objęte ochroną
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
✓ Gmina Dydnia jest w posiadaniu Gminnej Ewidencji Zabytków, której utworzenie
reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie i opiece nad zabytkami.
9.6 Identyfikacja głównych zagrożeń środowiska.
✓ Gmina Dydnia położona jest w terenach czystych, na których nie występują
poważne zagrożenia środowiska naturalnego, w tym nie występują
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby wynikające z funkcjonujących dużych
zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, bowiem jest
to gmina typowo rolnicza.
✓ Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych
ustalane są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r.).
✓ Do największych zagrożeń lasów należy niedostatek opadów atmosferycznych,
nieprawidłowo funkcjonujące systemy melioracyjne obniżające poziom wód
gruntowych. Powoduje to osłabienie drzewostanów, ich większa podatność na
zagrożenie pożarowe i mniejszą odporność na inwazje szkodników leśnych.
Powodem zagrożenia pożarowego jest również wzmożona penetracja lasów przez
mieszkańców.
✓ Zanieczyszczeniami kierowanymi do powietrza atmosferycznego najpowszechniej
występującymi są gazy i pyły pochodzące z procesów energetycznego spalania
paliw oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Największe ich stężenie odnotowuje
się w okresie zimowym, ich emisja pochodzi głównie z indywidualnych systemów
grzewczych (przede wszystkim z zastosowań paliw stałych).
✓ Najczęściej występującymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego są: pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, wytwarzane
przez urządzenia i linie elektroenergetyczne, pola elektromagnetyczne
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wytwarzane przez urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, pracujące
w zakresie częstotliwości od 0,001 MHz do 300 000 MHz.
✓ Na terenie gminy Dydnia występuje znikome ryzyko wystąpienia poważnej awarii,
w rozumieniu przepisów odrębnych.
✓ Na terenie Gminy Dydnia występuje małe prawdopodobieństwo powstania
szczególnych zagrożeń występujących w środowisku tj. „nadzwyczajne
zagrożenia”, które charakteryzują się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich
zaliczyć należy albo klęski o charakterze naturalnym (powodzie, huragany,
trzęsienia ziemi) albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i wytworami
ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy,
katastrofy komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami.
9.7. Ocena przydatności środowiska dla rozwoju funkcji użytkowych.
✓ Ocenę przydatności terenów dla funkcji mieszkaniowej, dokonano w oparciu
o wskazania obszarów przydatnych do pełnienia funkcji osadniczych,
z równoczesnym wyeliminowaniem terenów nieprzydatnych ze względu na
cechy środowiska lub konieczność ochrony dla innych istotnych funkcji
ochronnych lub użytkowych. Duży nacisk został położony na ograniczenie
rozproszenia nowej zabudowy mieszkaniowej.
✓ Ocenę przydatności terenów dla funkcji przemysłowej dokonano w oparciu
o stworzenie dalszego rozwoju tej funkcji w sposób nie powodujący konfliktu
pomiędzy zabudową mieszkaniową, a zabudową przemysłową czy usługową. Dla
rozwoju funkcji produkcyjno-przemysłowych wyznaczono obszary działalności
gospodarczej głównie w sąsiedztwie istniejących funkcji przemysłowoprodukcyjno-usługowych czyli w pobliżu istniejących już zakładów.
✓ Ocenę przydatności dla funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej, dokonano w oparciu
o stan istniejący w terenie oraz potencjalne możliwości rozwoju funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowej. Pomimo korzystnych walorów środowiska
przyrodniczego i kulturowego funkcja rekreacyjna na terenie Gminy Dydnia jest
słabo rozwinięta, a jej znaczenie gospodarcze i ekonomiczne nieznaczne.
Przyczynami niskiej konkurencyjności, z punktu widzenia środowiska
przyrodniczego, należy uznać: brak baz noclegowych i gastronomicznych, niską
atrakcyjność sezonu zimowego, brak uzbrojonych terenów przeznaczonych dla
alternatywnych inwestycji turystycznych oraz zabudowy rekreacyjnej.
✓ Ocenę przydatności dla funkcji rolno-leśnej, dokonano w oparciu o stan faktyczny
w terenie oraz możliwości dalszego rozwoju rolnictwa w Gminie Dydnia.
Ochrona zasobów rolnych i leśnych jest podstawowym warunkiem właściwego
wykorzystania rolno-leśnej przestrzeni produkcyjnej zgodnym z jej naturalnym
potencjałem. Na terenie Gminy Dydnia zostało sporo gruntów rolnych zalesionych
samoistnie lub w sposób kontrolowany, co nie jest korzystne z rolniczego punktu
widzenia, bowiem grunty rolne raz zadrzewione, tracą bezpowrotnie możliwości
utrzymania gruntów rolnych w należytej kulturze rolnej. Z punktu widzenia
przyrodniczego pożądane ważne jest utrzymywanie, dotychczasowych gruntów
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w użytkowaniu rolniczym, gdyż są one otwartymi terenami aktywnymi
biologicznie o ważnych funkcjach ekologicznych.
Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego zawarte w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia, nie spowodują
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 wpłyną
negatywnie na integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Oddziaływania dokonywane
w ramach planowanych kierunków rozwoju Gminy Dydnia 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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