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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot i cele opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

i zdrowie ludności (zwana dalej prognozą) ustaleń, których procedura została wszczęta 

odpowiednimi Uchwałami Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem, dostępnymi na stronie BIP 

Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

1) Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem ,  z dnia 30 stycznia  2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rudnik nad Sanem, 

2) Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem ,  z dnia 30 stycznia  2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem, 

3) Uchwał Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem, z dnia 30 stycznia 2015r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem, 

4) Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem ,  z dnia 30 stycznia  2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo- usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad 

Sanem, 

5) Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem, z dnia  24 czerwca 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rudnik nad Sanem, dla obszaru 

położonego przy ul. Piaskowej; 

 

Podstawę opracowania sporządzonej prognozy stanowią:  

1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 199 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 

z późn. zm.);  

3) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(tekst jednolity Dz.U. z  2016r. poz. 353 z późn. zm.), 

 

 Głównym celem prognozy jest określenie rodzaju zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 

i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji zapisów projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla którego potrzeb powstała prognoza oraz analiza metod i rozwiązań służących 

zmniejszeniu potencjalnych uciążliwości.  

 Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ładu 

przestrzennego, a także uwzględniającego wymagania ochrony środowiska jest Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 Dokument ten służy, jako materiał pomocniczy, w publicznej dyskusji nad projektem planu 

w kontekście mogących się pojawić uciążliwości dla użytkowników analizowanego obszaru (i jego 

sąsiedztwa) oraz zawiera informacje, które mogą być podstawą do podjęcia przez Radę Miejską 

ostatecznej decyzji o uchwaleniu planu miejscowego. Ponadto prognoza wraz z tekstem projektu 
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zmian SUiKZP oraz MPZP będzie przedmiotem opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny w granicach określonych na rysunku 

prognozy i tereny sąsiednie, na których mogłyby skutkować ustalenia planu. 

 Zakres i stopień szczegółowości wymaganej w prognozie został określony pismem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2016r. (znak sprawy: 

WOOŚ.411.1.160.2015.AP.5) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku z dnia 

14 grudnia 2015r. (znak sprawy: PSZN.4612.1.1.2015) 

 

 Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. 

Należy pamiętać, że plan określa funkcje terenu i warunki realizacji danych funkcji. Plan nie określa 

czasu, w jakim ma się dokonać realizacja, jak i również nie jest gwarancją na to, że na całym terenie 

docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala.  

 Stąd prognozowanie zmian zachodzących w środowisku ograniczone jest do wskazania 

potencjalnych oddziaływań. Również nie zawsze możliwe jest zwymiarowanie zmian i przekształceń. 

Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań realizacji zmiany planu oraz uwarunkowań 

środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich znaczenie dla 

środowiska (znaczących i potencjalnie znaczących).  

 Dokonano identyfikacji poszczególnych komponentów środowiska oraz kierunki oddziaływań 

określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz 

terenu, którego dokument ten dotyczy.  

 Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

i punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Rudnik nad Sanem, powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone 

pewną niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, 

zwłaszcza liczbowe mają ograniczone zastosowanie. 

 Prognoza składa się z części opisowej (tekstu) i graficznej – sporządzonego rysunku w skali       

1: 1000. 

 Głównym celem  prognozy jest określenie rodzaju zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 

i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji zapisów projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego i  zmiany studium, dla którego zapisów i ustaleń  powstała prognoza oraz analiza 

metod rozwiązań służących zmniejszeniu potencjalnych negatywnych skutków i uciążliwości. 

 Dokument ten służy jako materiał pomocniczy, w publicznej dyskusji nad projektem planu 

w kontekście mogących się pojawić uciążliwości dla użytkowników analizowanego obszaru ( i jego 

sąsiedztwa) oraz zawiera informacje, które mogą być podstawą do podjęcia przez Radę Miejską 

w Rudniku nad Sanem decyzji o uchwaleniu planu oraz uchwaleniu zmian w Studium. 

 

Opracowana Prognoza została wykonana dla zawartych ustaleń, dotyczących poniższych opracowań: 

1) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Rudnik nad Sanem, 

2) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Rudnik nad Sanem, dla obszaru położonego przy ul. Piaskowej, 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy 

ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem, 
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4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo- 

usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem 

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej 

w Rudniku nad Sanem 

 

Poniżej przedstawiono tereny dla których przystąpiono do sporządzenia niniejszej prognozy. 

 

Teren opracowania , ul. Piaskowa (zmiana SUiKZP) 

 

Wyrys z uchwały Nr VII/42/2015 
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Teren opracowania, ul. Sandomierska (zmiana SUiKZP, sporządzenie MPZP) 

 

 

 

Wyrys z uchwały Nr V/22/2015 
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Teren opracowania przy ul. Stalowej (zmiana SUiKZP, sporządzenie MPZP) 

 

 

Wyrys z uchwały Nr V/24/2015 
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Teren opracowania przy ul. Kończyckiej - osiedle Piaski (sporządzenie MPZP) 

 

Wyrys z uchwały Nr V/23/2015 

 

Źródło: http://geoportal.gov.pl/ 

https://maps.google.com/ 

http://geoportal.gov.pl/
https://maps.google.com/
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1.2. Podstawa opracowania  

Podstawę prawną sporządzonej prognozy stanowią:  

4) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 

2015 r., poz. 199, z póżn.zm.) 

5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., 

poz. 1232 z późn. zm.); 

6) ustawa z dnia 3 października 2008 r.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 353 z późn. zm.), 

  

 Przy opracowywaniu niniejszej prognozy wzięto też pod uwagę (oprócz obowiązujących 

aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego), istniejące  programy  o 

randze europejskiej, krajowej i regionalnej dotyczące polityki ochrony środowiska. 

 W trakcie przygotowywania niniejszego opracowania, analizie poddano dostępne materiały 

kartograficzne, opracowania dotyczące środowiska przyrodniczego, opracowania dotyczące 

projektowanych przedsięwzięć dotyczące obszaru objętego opracowaniem oraz jego otoczenia oraz 

specjalistyczne opracowania z zakresu monitoringu poszczególnych komponentów środowiska  oraz 

dokumenty planistyczne: 

  

 Potrzeba opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego wynika z: 

 oczekiwań inwestorów wnioskujących o rozszerzenie terenów pod zabudowę usługową 

 potrzeb uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych  

 zinwentaryzowania złoża piasku oraz zamiaru jego wydobycia (po wcześniejszym 

wyznaczeniu obszaru górniczego i uzyskania koncesji) 

 konieczności dostosowania treści tego dokumentu do wymagań narzuconych przez ustawę o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j .t. Dz. U. z  2015 r. 

poz. 199, z późn. zm,) Wspomniana tu ustawa w miejsce spójności nakłada na gminy 

opracowujące plany miejscowe obowiązek zachowania ich zgodności ze studium.  
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1.3 Zakres przestrzenny terenu objętego opracowaniem 

 Gmina miejsko-wiejska Rudnik nad Sanem położona jest w północnej części województwa 

podkarpackiego, w powiecie niżańskim. 

 

 

Położenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem na tle powiatu niżańskiego 

 

1.4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

 Prognoza – dokument sporządzony w toku prac nad planem miejscowym  i zmianą studium– 

została sporządzona przy zastosowaniu, jako wiodącej – metody analizy.  

 Przeanalizowano: dostępne materiały kartograficzne, opracowania dotyczące stanu 

środowiska przyrodniczego oraz dokumenty planistyczne (w tym głównie projekt planu, dla którego 

potrzeb sporządzono prognozę) dotyczące obszaru objętego opracowaniem oraz jego otoczenia. 

 Zebrane informacje posłużyły do nakreślenia obrazu funkcjonowania obszaru w chwili 

obecnej, w tym określenia najistotniejszych cech środowiska, jego stanu i problemów, a następnie 

porównania go z prognozowanymi skutkami wpływu  realizacji ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na środowisko. 

 W toku analizy określono uwarunkowania przyrodnicze wynikające z dotychczasowego 

zagospodarowania badanego obszaru oraz oceniono ustalenia zaproponowane w projekcie planu, 

pod kątem przewidywanych oddziaływań ich realizacji na środowisko. 

 

1.5. Projektowane oraz dotychczasowe przeznaczenie terenów objętych zmianą 

Studium oraz terenów dla których przystąpiono do sporządzenia MPZP  

 W przypadku zmiany Studium (Uchwała Nr V/21/2015 ) obszar obejmujący teren 

opracowania prognozy pokrywa się z terenami dla których przystąpiono do sporządzenia 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego tj. dla terenów przy ul. Sandomierskiej 

(Uchwała Nr V/22/2015)  oraz ul. Stalowej (Uchwała Nr V/24/2015). 
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Studium 

 Zmieniono przeznaczenie „Obszaru nr 1”- ul. Sandomierska, wskazanego w dotychczas 

obowiązującym studium jako „Tereny lub obiekty usług komercyjnych, w tym istniejące 

zakłady przemysłowe” oraz  „Lasy i tereny zaplanowane do zalesienia” na „Tereny zabudowy 

usługowej”, oznaczony na rysunku zmiany studium symbolem 1U, ze szczególnym 

uwzględnieniem usług specjalistycznych.  

 Zmieniono przeznaczenie „Obszaru nr 2”- ul. Stalowa, wskazanego w dotychczas 

obowiązującym studium jako „Tereny lub obiekty usług komercyjnych, w tym istniejące 

zakłady przemysłowe” na „Tereny zabudowy przemysłowo-usługowej” oznaczonej na 

rysunku zmiany studium symbolem 1P/U. 

 

 Zmieniono przeznaczenie „Obszaru nr 3”- ul. Piaskowa wskazanego w dotychczas 

obowiązującym studium jako „Tereny lasów” na „Obszary i tereny eksploatacji kopalin 

metodą odkrywkową” oznaczonej na rysunku zmiany studium symbolem 1PG. 

 

 Na obszarach Zmiany Studium określono podstawowe przeznaczenie i użytkowanie terenów, 

oraz zasady regulacji ładu przestrzennego, wskaźniki urbanistyczne zagospodarowania terenów 

i zasady kształtowania zabudowy oraz wytyczne określenia tych wymagań w planie miejscowym. 

 Projektowana zmiana polityki przestrzennej  jest jedynie korektą istniejącego przeznaczenia, 

a proponowane kierunki zagospodarowania obszarów objętych zmianą Stadium umożliwi ich lepsze 

zagospodarowanie.  

 Przy zmianie Studium uwzględniono i zachowano zapisy Studium, które zachowały swoją 

aktualność, pozostawiając dla nich oryginalną czarną barwę czcionki. Nowy, zaktualizowany tekst 

oznaczono kolorem niebieskim. Do ujednoliconego tekstu załączono nowe załączniki graficzne. 

Uzupełniono Studium o część graficzną zawierającą uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego sporządzoną na kopii mapy topograficznej w skali 1:10000 oraz rysunek Studium 

zawierający kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

 Kierunki rozwoju gminy określone w przedmiotowej zmianie Studium stanowią wytyczne dla 

prawidłowego zagospodarowania tych terenów, w szczególności przy sporządzaniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  

 Przeznaczenie terenów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy 

ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem (Uchwała Nr V/22/2015): 

 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, o powierzchni ok. 1,25 ha, pod zabudowę  

usługową  –  tj.  usługi  biurowe,  hotelowe,  gastronomiczne,  handlu, ochrony zdrowia i 

opieki społecznej, rehabilitacji;  

 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, o powierzchni ok. 0,01 ha pod drogę 

publiczną;  

 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW, o powierzchni ok. 0,006 ha pod drogę 

wewnętrzną. 
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 Przeznaczenie terenów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Piaski III przy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem (Uchwał Nr V/23/2015): 

 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN , o powierzchni ok. 2,38 ha, pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN , o powierzchni ok. 1,84 ha, pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN , o powierzchni ok. 3,69 ha, pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 Terenu oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD , o powierzchni ok. 0,82 ha, pod drogę 

publiczną; 

 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  2KDD , o powierzchni ok.0,20 ha, pod drogę 

publiczną; 

 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW , o powierzchni ok. 0,02 ha, pod drogę 

wewnętrzną; 

 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZI , o powierzchni ok. 0,93 ha, pod zieleń 

izolacyjną. 

 

Przeznaczenie terenów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy 

ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem  (Uchwała Nr V/24/2015): 

 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U, o powierzchni ok. 3,82 ha, pod zabudowę 

przemysłowo-usługową; 

 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD przeznacza się pod drogę publiczną 

o powierzchni ok. 0,55 ha 

 

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ANTROPOGENICZNE OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

ORAZ TERENÓW SĄSIEDNICH 

       2.1. ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH 

         

2.1.1. Rzeźba terenu 

 Rzeźba terenu jak i budowa geologiczna analizowanego Regionu podobnie jak i pozostałych 

obszarów Ziemi, są wynikiem długotrwałego rozwoju związanego z procesami zachodzącymi w 

skorupie ziemskiej, a także ze zmianami klimatu. 

 Gmina i miasto Rudnik nad Sanem, znajduje się według podziału J. Kondrackiego, w obrębie 

podprowincji morfologicznej Kotlina Sandomierska. Charakteryzuje się ona lekko pofalowaną rzeźbą 

wysoczyzn, poprzecinanych dolinami rzecznymi.  

 Poszczególne regiony morfologiczne znajdujące się na terenie opracowania to:  

• Dolina Dolnego Sanu: szerokość doliny waha się w granicach 1,5-6,0 km, dolina stanowi szerokie 

obniżenie erozyjne o grubej warstwie osadów aluwialnych. San płynie po swojej terasie zalewowej, 

na której występują liczne meandry i starorzecza.  

• Równina Tarnobrzeska: znajduje się w widłach Doliny Dolnego Sanu i Wisły, jest to pofalowana 

powierzchnia o wysokości 200-260 m n.p.m., porozcinana dolinami i wąwozami.  
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Dominujące typy jednostek morfologicznych na terenie gminy i miasta Rudnik to: 

 Doliny rzeczne, które obejmują głównie plejstoceńskie i holoceńskie założenia dolinne; Mają 

one charakter erozyjno-akumulacyjny, Rozmiarami dominuje dolina Sanu, 

 Terasy rzeczne tworzą system składający się z 3 elementów. 

W obrębie doliny Sanu wydzielono formy morfologiczne, takie jak: 

 • terasa zalewowa I,  

 • terasa zalewowa II,  

 • terasa nadzalewowa.  

 

 Terasa zalewowa I, wyniesiona jest około 2-3 m. nad średni poziom wody w Sanie. 

Nachylenia w obrębie tej formy są niewielkie i wynoszą od 0% do 5%. 

 Terasa zalewowa II, wyniesiona jest około 5-7,5 m. nad średni poziom wody w Sanie. Jest to 

forma płaska o nachyleniu od 2% do 5%, porozcinana systemem starorzeczy, wciętych do poziomu 

terasy zalewowej I, i częściowo wykorzystywanych przez istniejące doliny dopływów Sanu. Z terasą tą 

wyraźnie graniczy skarpa o wysokości do 5,0 m. 

 Terasa nadzalewowa, wyniesiona jest około 10-12,5 m. nad średni poziom wody w Sanie. 

Powierzchnia jej jest płaska, lekko nachylona w kierunku północno –wschodnim, lokalnie 

nadbudowana wydmami parabolicznymi. Rozcinają je doliny boczne dopływów Sanu, z których 

największym jest Rudna. Terasa nadzalewowa niewidocznie przechodzi w powierzchnię Równiny 

Tarnobrzeskiej. 

Równina Tarnobrzeska – jest to teren o niewielkich nachyleniach, z występującymi lokalnie wałami 

wydm lub pojedynczymi wydmami parabolicznymi, o wysokości względnej od 5,0 do 10,0 m. i 

bezodpływowymi zagłębieniami deflacyjnymi , w których utworzyły się mokradła stałe i torfowiska. 

Powierzchnia Równiny Tarnobrzeskiej porozcinana jest przez doliny dopływów Sanu, niewidocznych 

w terenie. 

         2.1.2. Budowa geologiczna 

 Gmina i miasto Rudnik nad Sanem, znajduje się na rozległej strukturze geologicznej zwanej 

Zapadliskiem Przedkarpackim. Najstarsze skały w podłożu zapadliska są wieku przedkambryjskiego.  

 Na nich występuje złożona sekwencja, rozdzielona kilkoma niezgodnościami, z utworami: 

kambru, ordowiku, syluru, dewonu (z dużym udziałem skał węglanowych), karbonu (z utworami 

węglonośnymi), permu (z ewaporatami). Trias występuje w facji germańskiej, charakterystycznej dla 

utworów platformowych środkowej Europy Utwory kambru występują w postaci piaskowców i 

mułowców. Głębokość ich występowania jest dość zróżnicowana: od 250 m do 1500 m. Osady triasu 

przykryte są (z dużą luką erozyjną) osadami górnej jury o miąższości przekraczającej 1000 m. Są to 

głównie płytkomorskie wapienie. Utwory kredy zajmują największą część powierzchni 

podmioceńskiej. Dolna kreda znana jest tylko w postaci cienkiego płata margli. Osady górnej kredy 

osiągają 700 m miąższości. W ich niższej części występują piaski i piaskowce, a nad nimi margle i 

wapienie.  

 Zapadlisko Przedkarpackie powstało w końcowej fazie fałdowania geosynkliny karpackiej. 

Obniżenie tektoniczne wypełnione jest osadami trzeciorzędowymi miocenu morskiego. Utwory te 

wykształcone są w głębokomorskiej facji iłów i iłołupków. Ostatnią warstwę utworów 
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trzeciorzędowych tworzą iły krakowieckie.  Utwory mioceńskie przykryte są utworami 

czwartorzędowymi i plejstoceńskimi osadami fluwioglacjalnymi oraz utworami eolicznymi i 

holoceńskimi, które stanowią piaski. Występują one na różnej głębokości od 2 do ponad 20 metrów.  

 Głównym wpływ na rzeźbę tego obszaru miały rzeki erodujące powierzchnie w trakcie 

podnoszenia się tej podprowincji. W starszym plejstocenie cała powierzchnia Północnego 

Podkarpacia objęta została zlodowaceniem krakowskim (530-430 tys. lat temu). 

 Cała Kotlina Sandomierska pokryta była moreną denną. Lądolód oparł się wówczas o północne 

zbocza Karpat Zewnętrznych do wysokości 420 m n.p.m.  

 Wody opadowe z gór zostały zamknięte przez lądolód. Kruszywo rzeczne gromadzone przez 

rzeki zostały osadzone w dolinach. W trakcie interglacjałów i glacjałów wezbrane rzeki przecinały i 

wypłukiwały nagromadzony materiał. Tworzyły się wówczas terasy nad korytami spływu wód.  

 Miąższość osadów, wykształconych w postaci piasków o różnym składzie granulometrycznym, 

lokalnie przewarstwionych wkładkami gruntów pylastych i podścielonych serią osadów żwirowych 

jest zróżnicowana na analizowanym obszarze. Najmniejsza stwierdzono w rejonie ujęcia wody dla 

miasta Rudnika , w rejonie MORiS, gdzie wynosi około 12,0 m, do ponad 20,0 m. , w rejonie ujęcia 

wody dla wodociągów miejskich , przy ul. Strużąńskiej. 

 Na Równinie Tarnobrzeskiej osady lodowcowe ukazują się w postaci piasków pylastych oraz 

żwirów. Ich głębokość dochodzi do 28 metrów. Transportowane były głównie poprzez wiatry wiejące 

na przedpolu lodowca, nanoszące drobniejsze cząsteczki mineralne i organiczne Z okresu holocenu 

pochodzą osady rzeczne znajdujące się w dolinach rzek i potoków. Są to przeważnie 3-4 metrowe 

warstwy mad. 

 

 

 2.1.3. Gleby 

 Warunki glebowe na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem są dość zróżnicowane, co 

wynika w dużej mierze z różnorodności podłoża geologicznego, różnorodności topograficznej 

związanej z nachyleniami i wysokością powierzchni terenu, pośredni także z bogactwa szaty roślinnej, 

a wreszcie zmienności czynników antropogenicznych.  

 W obrębie doliny Sanu, w związku z różnym stopniem zaawansowania procesu 

glebotwórczego występują następujące rodzaje mad:  

 mady początkowego stadium rozwoju – występują w obrębie terasy zalewowej I i w niżej 

położonych fragmentach terasy zalewowej II, podlegającym procesom namulania podczas 

powodzi. Najczęściej znajdują się one pod trwałymi użytkami zielonymi. 

 mady brunatne – występują na nieco wyższych fragmentach terasy zalewowej II, rzadko 

zalewanej wysokimi wodami Sanu. Poziom próchniczy jest w glebach tego typu dobrze 

wykształcony, o miąższości 20-30 i więcej cm. Poniżej występuje pozom brunatnienia lub 

dobrze wykształcony poziom przejściowy. Gleby te w większości mają korzystny dla 

rolnictwa układ stosunków wodnych.  

 mady czarnoziemne – występują w obrębie szerszych odcinków dolin rzecznych. Miąższość 

poziomu próchniczego waha się w granicach 25-50 cm. Przeważają mady czarnoziemne 

lekkie i średnie ciężkie do uprawy.  
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Wyżej, w obrębie terasy nadzalewowej rzeki San występują:  

• gleby brunatne kwaśne – posiadają poziom próchniczny od 18-25 cm. Poniżej występuje poziom 

przejściowy do 40 cm. Są one ubogie w niezbędne dla roślin składniki pokarmowe. 

• gleby brunatne wyługowane – pod względem budowy morfologicznej profilu glebowego są 

podobne do gleb brunatnych właściwych, ale różnią się od nich właściwościami chemicznymi i 

fizykochemicznymi. Miąższość warstwy próchniczej waha się od 18 do 25 cm.  

• gleby pseudobielicowe – wykształciły się z piasków gliniastych, pyłów i glin pochodzenia rzecznego. 

W glebach tych bezpośrednio pod poziomem próchnicznym występuje poziom przemycia (z reguły 

szczątkowy). Miąższość poziomu próchniczego jest często równa warstwie ornej. Są to gleby kwaśne i 

bardzo kwaśne, ubogie w składniki pokarmowe.  

• czarne ziemie - powstały z niewielkich płatów, związanych z lokalnymi obniżeniami terenu. Gleby te 

mają dobrze wykształcony poziom próchniczny o znacznej miąższości i dużej zawartości substancji 

organicznej;  

• gleby torfowe i murszowo-torfowe – powstają w miejscach nadmiernie uwilgotnionych, co sprzyja 

procesom torfowiskowym. Głębokość tych gleb jest zróżnicowana i waha się od 4 do 2 metrów. 

Odczyn gleb torfowych i murszowo-torfowych jest lekko kwaśny lub zbliżony do obojętnego. Są one 

przeważnie ubogie w przyswajalny fosfor i potas.  

 Mady w dolinie Sanu wykazują dobry lub średni stopień kultury rolnej. Są one zasobne w 

przyswajalne dla roślin składniki pomiarowe. Z pozostałych gleb, wyżej położonych, najbardziej 

wartościowymi z punktu widzenia rolnictwa są czarne ziemie.  

         2.1.4. Złoża surowców  

 Na obszarze gminy i miasta Rudnik nad Sanem, nie występują udokumentowane i 

eksploatowane obecnie złoża surowców mineralnych. Na terenie miasta Rudnika –Osiedle Piaski” 

znajduje się zlikwidowany odwiert poszukiwawczy  o nazwie „Rudnik-2”, od którego należy zachować 

strefę wolną od zabudowy w promieniu r=5 m. 

 Na analizowanym obszarze, nielicznie występuje  dzika eksploatacja kruszyw naturalnych. 

Jest to wydobycie na małą skalę, prowadzone przez okoliczną ludność na własne potrzeby, głównie 

budowlane. 

        2.1.5. Wody powierzchniowe  

 Przez teren gminy i miasta Rudnik nad Sanem, przepływa dolny odcinek rzeki San oraz jego 

dopływy : rzeka Rudna oraz bezimienne cieki, okresowo wysychające. 

Zlewnie niższych rzędów kształtują niewielkie strugi w większości tworzące lokalne systemy dorzeczy. 

 San jest jedną z największych i najbardziej zasobnych w wodę rzek karpackich, o dużym 

znaczeniu dla całego województwa podkarpackiego.  

Uchodzi do Wisły w rejonie Sandomierza. Rzeka wypływa w Bieszczadach Zachodnich, na wysokości 

ok. 900 m npm na terenie Ukrainy.  

 Długość Sanu wynosi 443,4 km, a powierzchnia zlewni wynosi 16861,3 km2 , z czego 14390 

km2 znajduje się na terenie Polski. 
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 San jest największa rzeką przepływającą przez Powiat Niżański. W tym obszarze rzeka 

przepływa przez Kotlinę Sandomierską, przez obszar gmin Krzeszów, Rudnik, Ulanów i Nisko. Dno 

doliny jest podmokłe, występuje gęsta sieć starorzeczy i rowów melioracyjnych. Na terenie Powiatu 

oraz gminy i miasta Rudnik, San płynie doliną dolnego Sanu o szerokości 200-700 m. Występują tu 

duże kompleksy leśne. Wody powierzchniowe nie stanowią źródła zaopatrzenia mieszkańców w 

wodę 

 Rudna - rzeka będąca lewobrzeżnym dopływem Sanu, do którego uchodzi w Rudniku nad 

Sanem. Ma długość ok. 22 km. Płynie przez centralną część gminy z zachodu na wschód, korytem o 

szerokości od 4 do 8 m, głęboko wciętym w dno swojej doliny.  

Rzeka bierze swój początek w okolicach Kamienia. Przepływa przez Kamień, Nowy 

Kamień, Krzywdy, Jeżowe, Groble (obszar leśny) i Rudnik nad Sanem. Lewobrzeżnym dopływem 

Rudnej jest Jeżówka, która uchodzi do niej w Jeżowem, w pobliżu mostu w jeżowskichPikułach. 

Znacznie mniejszą rzeką uchodząca do Sanu, na terenie gminy Rudnik , na północ od Przędzla, jest 

rzeka Stróżanka. Płynie ona korytem uregulowanym o szerokości 1,0 – 4,0 m. Jedynie na terenie 

terasy nadzalewowej  oraz Równiny Tarnobrzeskiej, wykształciła swoją dolinę, natomiast w obrębie 

teras zalewowych płynie ona dnami starorzeczy. 

 Wody powierzchniowe stojące 

Udział zbiorników wód stojących w ogólnej powierzchni analizowanego obszaru, jak i terenów 

przypadających na wody powierzchniowe jest niewielki, jednakże występują dość licznie i  są o 

niewielkiej powierzchni. O stanie takim decydują uwarunkowania morfologiczne, w tym rzeźba 

terenu, a także i sama wysokość bezwzględna jego położenia. 

 Na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem, brak jest dużych, zarówno naturalnych jak też 

dużych sztucznych zbiorników wodnych. W większości przypadków zarówno naturalne stawy i oczka 

wodne, tereny zawodnione, czy też rozlewiska jak i utworzone spiętrzeniem wód płynących 

niewielkie zbiorniki, spełniają funkcje sportowo-rekreacyjne, niektóre pełnią funkcje zbiorników 

hodowlanych, bywają również wykorzystywane dla wędkarstwa w zakresie rekreacyjnym. 

Naturalnym zbiornikiem wodnymo niewielkiej powierzchni, jest: 

 • Rudnik R-1 - zbiornik wodny o powierzchni 3,6 ha w miejscowości Rudnik nad Sanem 

(gmina Rudnik nad Sanem),.  

 

 Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a 

ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.  

 Badania prowadzone przez WIOŚ Rzeszów  mają na celu przede wszystkim dostarczenie 

wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjalne ekologicznym) i stanie chemicznym rzek w 

województwie, niezbędnej do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed 

eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

 Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód na terenie gminy jest zgodne z nadrzędnym celem 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. Cel ten ma być zrealizowany do roku 2015. Wody powierzchniowe, w 

tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód, powinny do tego czasu osiągnąć dobry stan 

chemiczny, oraz odpowiednio dla naturalnych jednolitych części wód dobry stan ekologiczny oraz dla 

sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód dobry potencjał ekologiczny 

 Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz obszarów 

chronionych ustalane są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Krzywdy
http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Je%C5%BCowe
http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Groble
http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Je%C5%BC%C3%B3wka
http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Je%C5%BCowe
http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Most_na_Rudnej
http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Je%C5%BCowe
http://jezowe24.pl/wiki/index.php?title=Je%C5%BCowe
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 W Polsce cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach 

granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o 

stanie chemicznym wody. 

 Oceny wód dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2011 r.w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz norm 

jakości dla substancji priorytetowych ( Dz. U. Nr 257, poz. 1545). 

 

Wody podziemne 

Jednolite części wód podziemnych/ Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w jednolitej części wód podziemnych oznaczonej 

kodem PLGW 2200127. Jest to część wód o dobrym stanie, zarówno ilościowym jak i chemicznym. 

 Jednolita część wód podziemnych nr 127, o powierzchni 8933,1 km2, położona jest w 

regionie wodnym Górnej Wisły, w pasie Północnego Podkarpacia i Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej.  

Jej obszar częściowo pokrywa się z następującymi Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych: Zbiornik 

Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów nr 425, Dolina kopalna Biłgoraj-Lubaczów nr 428, Dolina Przemyśl nr 

429, Niecka Lubelska (Lublin) nr 406, Niecka lubelska (Chełm-Zamość) nr 407. 

 

 
 

Lokalizacja JCWPd nr 127. Źródło: PSH 

Źródło: WIOŚ Rzeszów –Delegatura w Tarnobrzegu. 

 

 Na terenie województwa podkarpackiego administracyjnie obszar JCWPd obejmuje gminy: 

Radomyśl n/Sanem, Zaklików, Zaleszany, Pysznica, Stalowa Wola, Bojanów (powiat stalowowolski), 

Jarocin, Harasiuki, Ulanów, Nisko, Rudnik n/Sanem, Jeżowe, Krzeszów (powiat niżański), Nowa 

Sarzyna, Leżajsk, Kuryłówka, Grodzisko Dolne (powiat leżajski), Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów 

Małopolski, Trzebownisko, Krasne, Świlcza, Boguchwała, Lubenia, Tyczyn (powiat rzeszowski), 

Rakszawa, Żołynia, Czarna, Białobrzegi, Łańcut, Markowa (powiat łańcucki), Adamówka, Sieniawa, 

Tryńcza, Przeworsk, Zarzecze, Gać, Kańczuga (powiat przeworski), Wiązownica, Jarosław, Pawłosiów, 

Obszar 

opracowania 
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Pruchnik, Roźwienica, Rokietnica, Chłopice, Radymno, Laszki (powiat jarosławski), Stary Dzików, 

Oleszyce, Wielkie Oczy, Lubaczów, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol (powiat lubaczowski), M. 

Przemyśl. 

 Na obszarze JCWPd główne znaczenie użytkowe posiadają następujące poziomy wodonośne: 

czwartorzędowy, neogeński – na niewielkim obszarze w północno-wschodniej części, górnokredowy 

– w pasie północno-wschodnim.  

 Poziom czwartorzędowy występuje powszechnie na całym obszarze, poza rejonami 

wychodni iłów mioceńskich. Zwierciadło wód na większości terenu ma charakter swobodny, układa 

się współkształtnie z powierzchnią terenu na głębokości 1 – 5 m, w obrębie wydm 2 – 15 m.  

 Lokalnie głębokość zwierciadła wód podziemnych wynosi 10 – 15 m, a nawet 30 m.  

Czwartorzędowe piętro wodonośne zasilane jest na drodze bezpośredniej infiltracji opadów 

atmosferycznych. Zasilanie wód naporowych odbywa się w wyniku pionowego przesączania wód 

opadowych oraz dopływu bocznego z warstwy swobodnej. Wyraźnie zaznacza się silny drenaż wód 

podziemnych przez cieki powierzchniowe.  

 Neogeński poziom wodonośny nie posiada charakteru ciągłego, występuje w postaci 

soczewek o małej miąższości i niewielkim rozprzestrzenieniu. Wody zwykłe w utworach neogeńskich 

występują lokalnie, m.in. na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Zwierciadło wody ma charakter napięty i 

stabilizuje się na głębokości od kilku do 35 m p.p.t. Neogeński poziom wodonośny zasilany jest w 

wyniku infiltracji opadów poprzez słabo przepuszczalne utwory nadległe. Lokalnie może być 

połączony z poziomem kredowym, tworząc wspólny trzeciorzędowo-kredowy poziom wodonośny.  

 Kredowy poziom wodonośny ma charakter regionalny, jest to zbiornik szczelinowy 

najczęściej o swobodnym lub występującym pod niewielkim naporem zwierciadle wody, występujący 

na bardzo zróżnicowanej głębokości od 10-20 m p.p t. do 70-80 m p.p.t., przeważnie jednak od 5 do 

15 m p.p.t. 

 Zasilanie wód piętra kredowego następuje przez infiltrację opadów atmosferycznych w 

podłoże, szczególnie w miejscach płytkiego występowania spękanych skał kredowych, pokrytych 

zwietrzeliną gruzową lub utworami piaszczystymi. 

 Badany teren leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Dębica- 

Rzeszów- Stalowa Wola”, zatwierdzonego wraz ze strefą decyzją Nr KDH/013/6037/97 Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997r. 

 

 
Główne zbiorniki wód poziemnych 

     Obszar 

opracowania 
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 Jest to czwartorzędowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 425 – Dębica–Stalowa Wola–

Rzeszów wyznaczony przez Kleczkowskiego (red., 1990), w 1996 r. udokumentowany 

przez Górkę i innych (1996) i w 1997 r. poszerzony przez Kowalskiego i Badacza (Kowalski i in., 1997a) 

o mały GZWP nr 424 – Borowa. 

Całkowita powierzchnia zbiornika GZWP nr 425 wynosi 2250 km2, natomiast jego zasoby 

dyspozycyjne – 591 700 m3/d (zasoby dyspozycyjne GZWP 425 bez GZWP 424 wynoszą 576 000 m3/d, 

moduł zasobów dyspozycyjnych – 263 m3/d km2).  

Przy dokumentowaniu GZWP nr 425 przyjęto następujące kryteria podstawowe, jednolite dla całej 

Polski:  

 wydajność pojedynczego otworu – powyżej 70 m3/h,  

 wydajność ujęcia zespołowego – ponad 10 000 m3/d, 

 przewodność – większa od 10 m2/h, 

 jakość wody – I klasa. 

 

2.1.6. Wody podziemne 

 Przeważająca część obszaru gminy i miasta Rudnik nad Sanem, leży w obrębie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Jest to największy i najbardziej 

zasobny zbiornik wód czwartorzędowych w rejonie Zapadliska Podkarpackiego.. Zasoby wód 

podziemnych stanowią podstawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Regionu.  

 Cały obszar zbiornika znajduje się w Obszarze Najwyższej Ochrony Wód Podziemnych. Wody 

gruntowe mają charakter porowych, związanych z osadami czwartorzędowymi, piaszczysto-

żwirowymi, lokalnie przykrytymi madami lub gruntami organicznymi. Miąższość warstwy wodonośnej 

wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Są one zasilane przez infiltrujące wody opadowe i rzeczne. 

Sprzyja temu brak utworów nieprzepuszczalnych na powierzchni lub płytko pod nią.  

 Występujące lokalnie soczewki gruntów nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych 

stanowią jedynie utrudnienie dla wód infiltrujących, ale nie stanowią dla nich izolacji.  

 

 Zasoby wód podziemnych  

Zasoby wód podziemnych analizowanego terenu są duże, ujmowane są za pomocą studni 

głębinowych z utworów czwartorzędowych.  

 Średnia głębokość ujęć w zbiorniku GZWP 425 to 10-30 m, a zasoby dyspozycyjne szacuje się 

na 140 tys. m3 /dobę (Kleczkowski, 1990). Zbiornik został utworzony decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997 roku (symbol: KDH 

1/013/6037/97) Woda dla celów pitnych ujmowana jest z lokalnego zbiornika czwartorzędowego lub 

GZWP-425.  

 Istniejące ujęcia wód gminy i miasta Rudnik nad Sanem, są następujące: to ujęcia wody w: 

 Rudnik ul. Stróżańska 60,9 m3 /h, 

 Rudnik ul. Chopina 54 m3 /h, 

 

        2.1.7. Warunki klimatyczne 

 Gmina i miasto Rudnik nad Sanem, podobnie jak cały obszar Polski leży w strefie klimatu 

umiarkowanego, przejściowego. 

 Klimat Kotliny Sandomierskiej charakteryzują z reguły upalne, lata, ciepłe i słoneczne jesienie. 

W podziale klimatycznym podanym przez Okołowicza powiat Niżański(a więc i teren naszego 
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opracowania) znajduje się w obrębie tzw. regionu sandomierskiego. Jest to jeden z najmniejszych 

samodzielnych regionów klimatycznych. Granice oddzielające od pozostałych obszarów są 

stosunkowo wyraźne.  

 Region posiada dosyć wyraźne cechy kontynentalne. Występuje tutaj prawie 92 dni ciepłe.  

Najliczniejsze są dni bardzo ciepłe i słoneczne lub z niewielkim zachmurzeniem. Również stosunkowo 

liczne są dni z pogodą umiarkowaną, ciepłą i słoneczną (średnio 14). 

Dla tego regionu charakterystyczne jest występowanie dni przymrozkowych umiarkowanie zimnych.  

Charakterystyczne wartości podane w oparciu o wieloletnie obserwacje dla tej krainy to: 

 Średnia temperatura stycznia: -3,5 oC;  

 Średnia temperatura lipca: +18 oC;  

 Roczna suma opadów: 670 mm;  

 Czas trwania zimy: 92 dni w roku; 

 Czas trwania lata: 95 dni w roku;  

 Liczba dni pogodnych: 70; 

 Liczba dni podchmurnych: 110;  

 Liczba dni z pokrywą śnieżną: 80; 

 Okres wegetacyjny trwa 210-220 dni. 

 

 Początek prac polowych przypada na koniec marca i na początku kwietnia. Wpływ na to ma 

głównie duża lesistość terenu (ok. 40 %). Las bowiem tworzy specyficzny mikroklimat o zmniejszonej 

amplitudzie 

Temperatura powietrza  

 Średnia roczna wartość temperatury powietrza w województwie podkarpackim w 2011 roku, 

na obszarze nizinnym, wyniosła ponad 9,5 °C. Na terenach górskich i podgórskich średnia roczna 

wartość temperatury była niższa, wyniosła odpowiednio 7°C i 8°C. 

Najcieplejszymi miesiącami były lipiec i sierpień ze średnią temperaturą przekraczającą 19°C. 

Najchłodniejszym miesiącem był luty, w którym średnia temperatura wyniosła poniżej -4°C. 

 

Warunki wietrzne  

 W roku 2011 na terenie województwa podkarpackiego średnia prędkość wiatru na poziomie 

10 m wynosiła 5 m/s na terenach górskich, 4,5 m/s wzdłuż Doliny Sanu i 4 m/s w pozostałej części 

województwa. Prawdopodobieństwo występowania ciszy atmosferycznych, tj. prędkości wiatru 

mniejszych niż 1,5 m/s, wzdłuż Doliny Sanu i na terenach górskich wyniosło jedynie 4%. Reszta 

obszaru województwa charakteryzuje się nieco większym prawdopodobieństwem występowania 

ciszy, dochodzącym do 8%. 

 Obszar Europy środkowej znajduje się w strefie cyrkulacji zachodniej. Mimo okresowych 

zaburzeń ponad 60% czasu stanową tu wiatry z kierunków zachodnich (SW, W, NW). W sezonie 

zimowym wyraźnie dominującymi kierunkami wiatru na obszarze województwa podkarpackiego są 

SW i W, zaś w okresie letnim NW i W. 
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Róża wiatrów dla województwa podkarpackiego w 2011 roku 

 Przeważają wiatry zachodnie, północno- i południowo-zachodnie (45% wszystkich wiatrów).  

Najdogodniejsze warunki klimatyczne występują na powierzchni wysoczyzn. Nie występuje tutaj 

stagnacja powietrza, obszary te są dobrze przewietrzone.  

 Mniej korzystny klimat występuje w dolinach rzek, głównie Sanu. Następuje tam spływanie i 

zaleganie zimnych oraz wilgotnych mas powietrza z terenów położonych wyżej.  

 Takie zastoiska często zanieczyszczonego i wilgotnego powietrza mają negatywny wpływ na 

otaczające środowisko. W bezpośredniej bliskości Sanu panuje szczególny mikroklimat, którego cechą 

charakterystyczną jest nasycenie powietrza jodem. 

 Według Programu Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego gminy Powiatu 

Niżańskiego położone w otoczeniu doliny Sanu (Nisko, Ulanów, Rudnik, Krzeszów) leżą w tzw. strefie 

wiatrowej, gdzie średnia roczna prędkość wiatru przekracza 4 m/s. Stwarza to możliwość do 

ewentualnego korzystania z energii wiatru jako źródła energii odnawialnej. 

 

Opad atmosferyczny  

 W 2011 roku za skrajnie wilgotne zostały uznane miesiące: styczeń i lipiec, skrajnie suche były 

miesiące: marzec, wrzesień, październik i listopad.  

 Przeciętna ilość opadów wg „Atlasu Klimatu Polski” w województwie podkarpackim waha się 

od 500 mm na terenach nizinnych do 1 000 mm w Bieszczadach Zachodnich. W roku 2011 suma 

roczna opadu atmosferycznego w przeważającej części województwa utrzymywała się na poziomie 

500 mm. Na obszarach podgórskich i górskich wystąpiły najwyższe sumy opadu atmosferycznego 

dochodzące do 800 mm.  

 Najwyższe sumy opadu atmosferycznego wystąpiły w lipcu (130 mm), w pozostałych 

miesiącach wartości rzadko przekraczały 40 mm. 

 

Wilgotność względna powietrza atmosferycznego  

 Wilgotność względna powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim w roku 

2011 wyniosła średnio nieco ponad 68%. W Polsce średnia wartość tego parametru oscyluje na 

poziomie 78% do 84%, dlatego klimat w Polsce uznawany jest za wilgotny.  
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Miąższość warstwy mieszania  

 Warstwa mieszana to objętość atmosfery, w której substancje zanieczyszczające ulegają 

rozprzestrzenianiu. Niskie położenie warstwy inwersyjnej utrudnia dyspersję zanieczyszczeń.  

 Na terenach nizinnych województwa podkarpackiego średnia roczna miąższość warstwy 

mieszania utrzymuje się na poziomie 770 m. Tereny górskie mają znacznie podniesioną wysokość 

warstwy inwersyjnej w stosunku do pozostałej części. Według przebiegu rocznego średniej 

miesięcznej miąższości warstwy mieszania najgorsze warunki do rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń (niskie położenie warstwy inwersyjnej) występują w miesiącach zimowych. 

         2.1.8. Flora 

 Według podziału geobotanicznego Szafera (1972) teren Powiatu Niżańskiego, a w tym gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem, położony jest w obrębie krainy Kotliny Sandomierskiej. Obecność siedlisk 

o odmiennym charakterze – od dolin rzecznych poprzez tereny piaszczystych wydm z ubogimi 

murawami i wrzosowiskami, torfowiska po siedliska leśne – powoduje, że flora Regionu jest dość 

zróżnicowana. Lasy na terenie rozmieszczone są dość równomiernie. Większość stanowią 

drzewostany sosnowe (80%) z domieszką dębu i brzozy.  

 Przeważają siedliska borowe o dużym zróżnicowaniu wilgotnościowym, przeplatane 

fragmentami olsu. Największe znaczenie ma bór mieszany, bór świeży oraz bór wilgotny. Spotykane 

są również płaty boru suchego, olsu porzeczkowego oraz łęgu jesionowo-olszowego (występuje w 

rejonach źródliskowych, z bardzo bujnym wielogatunkowym i wielowarstwowym runem).  

 Najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem łąkowym jest zespół muraw szczotlichowych, 

wykształcających się na ubogich siedliskach w obrębie wydm, na obrzeżach lasów i poboczach dróg. 

Występują także zespoły żyznych łąk rajgrasowych oraz zbiorowiska szuwarowe i niskotorfowe (w 

większych zagłębieniach terenowych).  

 Na fragmentarycznie występujących skarpach nadrzecznych występuje roślinność ciepłolubna 

w postaci muraw kserotermicznych z udziałem m.in. rojnika pospolitego czy rozchodników. Flora 

zbiorowisk wodnych występujących w obrębie starorzeczy Sanu jest dość bogata, stwierdzono tu 

występowanie kilku gatunków chronionych i ginących m.in. grążela żółtego i grzybienia białego.  

 Na szczególną uwagę zasługują także śródleśne torfowiska wysokie – na skutek osuszania 

dużych powierzchni terenu zanikające w skali kraju zbiorowisko.  

 Do zbiorowisk synantropijnych zaliczasię zbiorowiska segetalne (towarzyszących uprawom 

zbożowym i okopowym) oraz ruderalne (porastające tereny antropogeniczne). Generalnie nie 

posiadają one większej wartości przyrodniczej.  

 Wśród lasów występują liczne zbiorowiska bagienne i roślinność wodna podmokłych 

zagłębień bezodpływowych, a także rozległe torfowiska z charakterystycznym, bogatym zespołem 

florystycznym.  

 Gmina i miasto Rudnik nad Sanem, jak też Dolina Dolnego Sanu, ma osobliwe położenie pod 

względem geobotanicznym. Z południowego wschodu na zachód przebiega tędy kierunek napływu i 

rozprzestrzeniania się ciepłolubnych gatunków roślin pochodzenia kontynentalnego (z Ukrainy, 

Mołdawii i Turcji) oraz gatunków karpackich (z Rumunii, Ukrainy i Słowacji). Z południowego zachodu 

na wschód migrują gatunki roślin pochodzenia środkowo europejskiego i śródziemnomorskiego (z 

Grecji, Serbii, Chorwacji, Węgier). Natomiast z północy na południe migrują gatunki borealne i 

atlantyckie. W sumie procesy te tworzą duże zróżnicowanie florystyczne regionu. Szczególnie cenne 

są zbiorowiska leśne tworzące szczególną mozaikę botaniczną. Spotkać tu można głównie bory 

mieszane, ale występują też, głównie nad Sanem, atrakcyjne krajobrazowo łęgi wierzbowo-topolowe. 



 

 

  

INTERIOR Robert Miniak, Biuro urbanistyczno – projektowe, ul. Narutowicza 86 lok. 14, 90- 139 Łódź 24 

 

 W niewielkich ilościach natrafić również można na niewielkie dąbrowy i lasy bukowe. Spośród  

drzew rodzimych spotkać tu można najliczniej rosnącą sosnę zwyczajną, świerk, brzozę, dąb 

szypułkowy i bezszypułkowy, grab i buk zwyczajny 

 Runo leśne to głównie mchy, porosty, kępy wrzosów, paprocie i wiele gatunków traw. Nie 

brak też grzybów, również tych bardzo cenionych, jak borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, 

koźlarz babka, rydz, opieńka miodowa, pieprznik jadalny, maślak zwyczajny, gąska niekształtna. 

Tutejszą osobliwością jest też szmaciak gałęzisty i sarniak dachówkowaty oraz niejadalna piestrzenica 

kasztanowata, którą znaleźć można już na początku kwietnia. 

 Oprócz bogactwa i dużej różnorodności flory, spotkać tu można także rośliny niezwykle 

interesujące, a niekiedy wręcz osobliwe. W naturalnie zachowanych środowiskach występuje rosiczka 

pośrednia, długosz królewski, mącznica lekarska, storczyk plamisty, żarnowiec miotlasty, widłak 

goździsty i jałowcowaty, bagno zwyczajne. 

 Nie można pominąć też terenów przyległych do Sanu i ich dopływów. Starorzecza i 

gdzieniegdzie występujące stawy i oczka wodne porasta licznie tatarak zwyczajny, pałka wodna, 

rzęsa, rdestnica kędzierzawa. 

 Latem odnaleźć tu można wspaniałe kwiaty grzybieni białych, a także żółto kwitnące grążele i 

kosaćce. Brzegi zbiorników wodnych otaczają często kępy olszyn, wierzb, czeremchy, czasem derenia 

i trzmieliny. Zdarzają się także potężne samotne topole, pamiętające rosnące tu niegdyś lasy łęgowe. 

Tutejsze łąki również zachwycają naturalnym pięknem. Wśród wielu gatunków traw i ziół spotkać 

można rośliny takie jak: wełnianka wąskolistna, czosnek niedźwiedzi, goździk pyszny, a jesienią 

różowe kwiaty zimowitów. 

 Charakterystyczną dla tego regionu, głównie wzdłuż Sanu, jest duża obecność zarośli 

wiklinowych, a także pól z uprawą wikliny, która służy jako podstawowy surowiec w lokalnym 

przemyśle plecionkarskim. Coraz większą popularnością w uprawie cieszy się również wierzba 

energetyczna kontraktowana przez stalowowolską elektrownię 

 

        2.1.9. Fauna 

 Wg podziału Jaczewskiego (1973) cała powierzchnia Powiatu niżańskiego, a więc gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem, należy do krainy zoogeograficznej Niziny Sandomierskiej. Różnorodność 

występujących na terenie gminy zbiorowisk szaty roślinnej sprzyja bogactwu gatunków fauny.  

 Stwierdzono tu występowanie  gatunków zwierząt, które z uwagi na swoją rzadkość znalazły 

się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński, 2002). Są to głuszec i 

kraska – zaklasyfikowane jako krytycznie zagrożone – oraz wilk zakwalifikowany jako bliski zagrożeniu 

i orlik krzykliwy – tzw. gatunek najmniejszej troski (o najmniejszym stopniu zagrożenia).  

  

Oprócz tego na terenie opracowania i jego bliskiego sąsiedztwa, stwierdzono występowanie m.in.:  

 • ssaków: najliczniejszej sarny i lisy, mniej licznego dzika, kunę, borsuka, jelenia, łosia, jenota, 

 gronostaja, łasicę, orzesznicę, bobra, wydrę, piżmaka, cztery gatunki nietoperzy;  

 • ptaków: bociana czarnego, bociana białego, krogulca, dzięcioła czarnego, puszczyka, 

 jastrzębia, pustułkę i inne.  

 

 Ze względu na dużą lesistość opisywanego Regionu, liczne rzeki i rowy melioracyjne 

przebiegające przez teren, występująca tutaj fauna jest bogata i różnorodna.  
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 Dolina Dolnego Sanu, podobnie jak obejmująca ją Dolina Wisły leży na pograniczu zasięgów 

występowania zwierząt z różnych krain zoogeograficznych. Obszar ten jest jednocześnie jednym 

z ważniejszych korytarzy ekologicznych – trasą wędrówek wielu gatunków ptaków. Podczas 

przelotów pojawia się tu m. in. czapla biała.  

 Świat zwierząt w tej okolicy to fauna wybitnie nizinna, zwłaszcza gatunki leśne. Z ciekawszych 

wymienić należy jelenia, żbika, kunę leśną, orzesznicę, orlika grubodziobego, bociana czarnego, 

cietrzewia, głuszca i jarząbka. Dolina Sanu jest także trasą, wzdłuż której rozprzestrzenia się bóbr 

europejski. Jego stanowiska także znajdują się prawie we wszystkich gminach powiatu niżańskiego. 

Z owadów spotkać tu można kozioroga dębosza, mrówkolwa oraz niezwykłą osobliwość, jaką jest 

modliszka. 

 Wody rzeki San i jej dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objęte jest krajowym programem restytucji ryb 

wędrownych(certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego) zaś jej dopływy na tym odcinku 

są wymieniane jako jedne z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących je jako potencjalne tarliska 

anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych o znaczeniu europejskim. 

 

       2.2. ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH ORAZ STRUKTURA 

PRZYRODNICZA GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM 

        

        2.2.1. Powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem 

 Ważnym elementem zapewniającym łączność i spójność ekologiczną są korytarze 

ekologiczne. Rola korytarzy posiada kluczowe znaczenie w ochronie przyrody oraz krajobrazu.  

 Korytarze ekologiczne nie są prawną formą ochrony przyrody, jednakże przeciwdziałają 

izolacji najcenniejszych przyrodniczo obszarów, co w konsekwencji przyczynia się do utrzymania oraz 

wzrostu różnorodności na poziomie ekosystemu, gatunkowym oraz genowym (stała migracja 

gatunków flory i fauny).  

 W ramach europejskiego programu międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody opracowano 

w 1995 roku koncepcję krajowej sieci ekologicznej ECONET6 . Składa się ona z 78 obszarów 

węzłowych połączonych siecią korytarzy ekologicznych i obejmuje 46% powierzchni kraju.  

Głównym celem wyznaczenia sieci korytarzy migracyjnych (ekologicznych) jest przeciwdziałanie 

izolacji obszarów przyrodniczo cennych, umożliwienie migracji zwierząt i roślin w skali Polski i Europy 

oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności zarówno na obszarach sieci Natura 2000, jak i innych 

terenach o dużej wartości przyrodniczej.  

 Poszczególne obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000 nie będą bowiem w stanie 

utrzymać swej różnorodności gatunkowej i genetycznej, jeśli nie zostanie zapewniona ich wzajemna 

łączność umożliwiająca migracje osobników i wymianę genów. Zaproponowana w projekcie sieć 

korytarzy ekologicznych ma zapewnić taką łączność. 

 Krajowa sieć ekologiczna ECONET jest wieloprzestrzennym systemem obszarów węzłowych 

najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów 

przyrodniczych kraju. Są one wzajemnie ze sobą powiązane korytarzami ekologicznymi, 

zapewniającymi ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. 

 Obszary korytarzy w dużym stopniu pokrywają się z granicami terenów podlegających 

prawnej ochronie wg ustawy o ochronie przyrody m.in. z obszarem Natura 2000.  
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        2.2.2. Struktura przyrodnicza gminy i miasta Rudnik nad Sanem 

 Obszar gminy i miasta Rudnik nad Sanem jest powiązany z najcenniejszymi obszarami 

przyrodniczymi innych terenów za pomocą korytarzy ekologicznych wchodzących w skład Krajowej 

Sieci Ekologicznej. 

 

Korytarze ekologiczne– są systemem powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi, 

stanowią rodzaj łącznika, dzięki któremu obszary węzłowe łączą się między sobą w całościowy układ.  

 

Mogą one mieć postać:  

 formy ciągłej, liniowej wyróżniającej się z otoczenia zwiększoną formą użytkowania i 

gospodarowania,  

 pasm łączących obszary węzłowe,  

 układów o formie nieciągłej, ale zachowujących ciągłość funkcjonalną, np. ostoje ptaków.  

Na terenie kraju z kolei mogą one mieć znaczenie lokalne lub regionalne. 

 

 
 System przyrodniczy Regionu Rudnickiego, składa się z obszarów węzłowych i węzłów (czyli 

źródeł zasilania) oraz korytarzy i sięgaczy (czyli dróg zasilania), powiązanych ze sobą oraz z 

regionalnym systemem przyrodniczym procesami wymiany materialno-energetycznej. Głównymi 

elementami systemu są:   

 Obszary węzłowe - podstawowe elementy źródłowe systemu, mające znaczenie klimatyczne, 

hydrologiczne i/lub biologiczne dla całej gminy i miasta;  

     Obszar 

opracowania 
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 Węzły - wspomagające elementy źródłowe, mające znaczenie klimatyczne, hydrologiczne lub 

biologiczne tylko dla części gminy i miasta;  

 Korytarze - podstawowe elementy tranzytowe (łącznikowe) systemu, łączące obszary, 

węzłowe i węzły oraz regionalny system przyrodniczy w funkcjonalną całość.   

 Sięgacze - wspomagające elementy tranzytowe systemu, które wychodząc z obszarów 

węzłowych, węzłów i korytarzy, zwiększają ich oddziaływanie na tereny otaczające. 

Kształtowanie systemu przyrodniczego obszaru opracowania musi uwzględniać dwa powiązane 

ze sobą cele:   

 utrzymanie bądź ukształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu 

widzenia funkcjonowania przyrody na danym obszarze oraz,   

 utrzymanie bądź ukształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu 

widzenia potrzeb mieszkańców.  

 Krajowa Sieć Ekologiczna zalicza do Obszaru Węzłowego rangi krajowej 25K-Doliny 

Środkowego Sanu, terasę zalewową I rzeki San, która na tym odcinku ma charakter roztokowy. 

Zachowały się tu liczne starorzecza z bogatą roślinnością widną, łąki, siedliska półnaturalne 

i fragmenty zbiorowisk łęgowych. 

 Za obszar węzłowy o znaczeniu regionalnym można uznać istniejące na terenie opracowania 

zwarte kompleksy leśne, o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

Należy również zwrócić uwagę na występujące na obszarze gminy i miasta Rudnik nad Sanem bariery 

ekologiczne dla ciągów przyrodniczych.  

 Są to przede wszystkim bariery liniowe – drogi o znacznej szerokości przekroju poprzecznego 

i równocześnie dużym natężeniu ruchu. Dla ptaków ważną barierą jest występowanie 

napowietrznych linii energetycznych. Inną barierą jest zabudowa, szczególnie duże skupiska oraz 

rozmieszczone liniowo wzdłuż dróg miejscowości, które utrudniają przemieszczanie się głównie 

małych ssaków.  

 Cieki wodne, pomimo, iż pełnią funkcję korytarzy ekologicznych tworzą również naturalną 

barierę dla niektórych zwierząt oraz roślin. 

 

 2.3. ZASOBY PRZYRODNICZE I WALORY KRAJOBRAZOWE ORAZ ICH OCHRONA PRAWNA  

Obszary leśne gminy i miasta Rudnik nad Sanem, wchodzą w skład i  zarządzane są przez 

Nadleśnictwo Rudnik wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Lublinie. 

 

Nadleśnictwo podzielone jest na 2 obręby leśne oraz 10 leśnictw. 

Obręb Nisko: 

 Leśnictwo – Barce, Zatyki, Maziarnia, Pogoń, Zalesie 

Obręb Rudnik:  

 Leśnictwo – Borowina, Czarny Las, Groble, Kopki, Glinianka 

 Obszary Nadleśnictwa leżą w przeważającej części na terenach równinnych i częściowo na 

terenach pagórkowatych o cechach płaskowyżu. Drzewostanem dominującym na tym obszarze jest 

sosna, występują tu także: brzozy, jodły, dęby, buki, olchy, świerki oraz inne gatunki drzew. Ponadto, 

na terenie gminy Rudnik nad Sanem zlokalizowane są pomniki przyrody żywej oraz inne liczne stare 

drzewa zasługujące na to miano. 
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 Tutejsze rozległe sosnowe lasy stanowią ostoję wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym 

licznie występującej zwierzyny łownej. Nie należy do rzadkości widok jeleni, saren, czy danieli, 

spotkać tu można także dziki, lisy, jenoty, borsuki, bobry, łosie oraz wilki. Okolice zamieszkuje licznie 

także drobniejsza zwierzyna, jak bażanty, zające, kuropatwy. Ponadto, na tutejszych mokradłach 

znajdują się ostoje czarnych bocianów oraz drobniejszego ptactwa wodnego. 

 Z chronionych i rzadkich roślin zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Rudnik, w  tym także 

niektórych rosnących na terenie gminy, należy wymienić: bluszcz pospolity, rosiczka okrągłolistna, 

lilia złotogłów, storczykowate, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, długosz 

królewski, paprotka zwyczajna, bagno zwyczajne, czosnek siatkowany, barwinek pospolity, konwalia 

majowa, kopytnik pospolity i marzanka wonna. 

       

        2.3.1. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody 

Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Rudnik na terenie gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem. 

L.p. Numer z 

wykazu 

rejestru 

woj. 

Nr zarządzenia 

data 

Dz. 

Urz. 

Woj. 

Poz. 

Położenie Uwagi 

oddział 

poddz 

Gmina 

leśnictwo 

Rodzaj Wiek Obwód 

[cm] 

Wys. 

[m] 

Stan 

zdro 

wotny 

Nazwa 

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

1 418 

Rozp.Woj. 

tarnobrz. Nr 2 

z dn. 04 III 

1997 

Dz.U. woj. 

tarnob.1997r 

Nr 5 

Poz 41 
157h 

Rudnik 

Kopki 

Dąb 

szypułkowy 

(Quercusrob

ur) 

370 555 21 2 „Henryk” 

2 443 

Rozp.Woj. 

tarnobrz. Nr 2 

z dn. 04 III 

1997 

Dz.U. woj. 

tarnob.1997r. 

Nr 5 

Poz 41 
154k 

Rudnik 

Kopki 

Dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur) 

260 226 18 2 „Wdowiec” 

3 693 

Dz.U. woj. 

tarnobrz. 

z dn. 5 III 1997 

Nr 5 

,poz. 

41,s.65-

69 

256c 
Rudnik 

Glinianka 

Lipa 

drobnolistna 

(Tiliacordata) 

210 565 27 2 „Janina” 

4 692 

Dz.U. woj. 

tarnobrz. 

z dn. 5 III 1997 

Nr 5 

,poz. 

41,s.65-

69 

279h 
Rudnik 

Glinianka 

Dąb 

szypułkowy 

(Quercus 

robur) 

410 583 24 2 „Józef” 

Źródło: Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Rudnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie , na 

lata 2012 – 2021, Minister Środowiska , Warszawa , dnia 19 grudnia 2012 r. 
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Objaśnienia: 

W kolumnie 11 – stan zdrowotny wg uproszczonej skali Pacyniaka i Smólskiego [1-5] 

[1] – drzewo zdrowe, bez ubytków i obecności szkodników. 

[2] - drzewo z częściowo obumierającymi cieńszymi gałązkami w wierzchołkowej partii koron z pojedynczymi 

szkodnikami. 

[3] - drzewo mające w 50% obumarłą koronę lub pień, w znacznym stopniu zaatakowane przez szkodniki.. 

[4] - drzewo mające w 70% obumarłą koronę lub pień, z dużymi ubytkami tkanki drzewnej. 

[5] – drzewo mające w ponad 70% obumarłą koronę lub pień, z licznymi dziuplami oraz martwe 

 

 Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. 

Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.. 

 

 Wykaz istniejących użytków ekologicznych na gruntach Nadleśnictwa Rudnik, na terenie 

gminy i miasta Rudnik nad Sanem 

Lp Nr zarządzenia, data 
Dz. Urz. Woj.       

Poz. 

Położenie 

Oddz. 

Poddz 

Gmina 

Leśnictwo. 

Pow. z 

zarządzenia 

Pow. wg UL 

stan na 

1.01.2012 

Opis obiektu, 

kategoria gruntu, 

walory przyrodnicze, 

zagrożenia 

Nazwa 

1 Rozporządzenie. 

Wojewody 

Tarnobrzeskiego 

NR. 3 z dnia 

4.03.1997r 

DZ. U.Nr 5 

Województwa 

tarnobrzeskiego 

poz. 42 

 

162 i 

Rudnik 

Kopki 

 

5,94 

 

0,22 

 

 

Szczególna ochrona 

LMbzd 0,4 Brz 

 

„Ostrowy” 

Źródło: Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Rudnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie , na 

lata 2012 – 2021, Minister Środowiska , Warszawa , dnia 19 grudnia 2012 r. 

W „Programie Ochrony Przyrody” , Nadleśnictwo Rudnik , na okres od 01.01. 2012 r. do 

31.12.2021,  jako  tzw,  „Grunty sporne”, jako  gospodarstwo  specjalne, został zaliczony-  Las po 

byłym majątku Przędzel (18,08 ha).  

 Na obszarze tym nie należy  planować zabiegów gospodarczych. 

Gospodarstwo specjalne (S), w skład którego wchodzą: 

a) lasy wodochronne w strefach ochronnych ujęć wody i źródeł wody wyłączone stosownymi 

decyzjami administracyjnymi, 

b) strefy ochrony ścisłej wokół gniazd bociana czarnego, 

c) wyłączone drzewostany nasienne, 

d) lasy na siedliskach Bb, BMb, Bs, LMb,Lł, 

e) lasy na gruntach spornych 

 Na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem , nie wyznaczono aktualnie gruntów do 

zalesienia. Brak też gruntów czasowo wyłączone z produkcji a pozostające na stanie LP. 

Wyznaczono powierzchnię pod odwierty poszukiwawcze gazu: oddział 118 c, 108 d, 78a, o łącznej 

powierzchni 2,35ha. 

 Za główne zadania z zakresu ochrony lasu należy uznać działania mające na celu utrzymanie 

właściwego stanu sanitarnego lasu oraz zmniejszenie szkód w uprawach i młodnikach wyrządzanych 

przez zwierzynę płową. 
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        2.3.2. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

 Dane pochodzą z rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa 

podkarpackiego,  Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  w Przemyślu (na obszarze gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem) 

 

Kopki 

 kościół par. p.w. św. Marcina,1922, nr rej.:A-586z 5.01.1998 

Przędzel 

 cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.:446/Az 22.04.1991 

Rudnik nad Sanem 

 układ urbanistyczny, nr rej.:309/Az 11.06.1987 

 cmentarz par.-część najstarsza, ul. Mickiewicza,nr rej.:A-655z 18.10.1989 

 cmentarz wojenny z I wojny światowej, w obrębie cmentarza par., nr rej.:322/Az 21.10.1989 

-pałac 

-rządcówka 

-czworaki 

-wozownia 

-stajnia 

-park 

 d. nadleśnictwo, ul. 15 Grudnia 9, drewn., pocz. XIX, nr rej.:396/Az 18.10.1988 

 szkoła ludowa, ul. Mickiewicza41, 1890, nr rej.:A-90 z 26.07.2004 

 dom, Rynek29, k. XIX, nr rej.:589/Az 1.06.1998, 589 z 5.10.1998 

 młyn i elektrownia wodna, ul. Mickiewicza,1920, nr rej.:579/Az5.12.1994 

 

Stanowiska archeologiczne 

 Odkryte stanowiska archeologiczne stanowią bogate ślady osadnictwa, świadczące o 

penetracji terenu w pradziejach i średniowieczu. Znajdowano na nich głównie pojedyncze zabytki 

krzemienne i skorupy ceramik. Największa ilość opisanych punktów osadniczych pochodzi z epoki 

kamienia oraz z późnego średniowiecza. 

 

Stanowiska archeologiczne na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo i w terytorialnym zasięgu 

 W zasięgu nadleśnictwa znajdują się cztery obszary badawcze stanowisk archeologicznych 

okolic Rudnika ( 94-78, 94-79, 95-78, 95-79). W wyniku prac zaewidencjonowano kilkadziesiąt 

różnego rodzaju znalezisk z różnych okresów historycznych. Na gruntach nadleśnictwa odkryto do 

chwili obecnej wyłącznie jedno stanowisko. Są to ślady obozowiska bliżej nieokreślonego pochodzące 

z neolitu zaewidencjonowane, jako Bukowina 5 (33) – obecny oddział 286 leśnictwa Glinianka 

obręb Rudnik. 
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Tabela  Wykaz stanowisk archeologicznych na gruntach Nadleśnictwa Rudnik. 

L.p. Lokalizacja Numer 

stanowiska 

Numer 

ewidencyjny 

stanowiska 

Ogólny opis 

stanowiska 

Nr rejestru 

zabytków 

1 l-ctwo 

Glinianka 

oddz. 286 

Wieś 

Bukowina 

Nr 5 

Obszar 94-79 

Nr 33 

Obozowisko z 

okresu neolitu 

Brak wpisu 

do rejestru 

zabytków 

 

 Poniżej przedstawiono ogólne informacje o miejscu występowania najstarszych i najbardziej 

wartościowych naukowo stanowisk archeologicznych występujących poza gruntami nadleśnictwa. 

 Dokładniejsze opisy i szczegółową lokalizację tych czterech obszarów badawczych można 

uzyskać w Oddziale Wojewódzkim SOZ Województwa Podkarpackiego, Delegaturze w Przemyślu.  

  

Obszar 94 – 78 : 

1. Rudnik – Stróża: 

 2 (14) schyłek paleolitu – kultura świderska, 

2. Nowosielec 

 3 (29) mezolit. 

3. Rudnik n. Sanem: 

 19 (6), 17 (21), schyłek neolitu 

 11 (20) neolit / wcz. brąz 

 20 (11), 22 (2) starsza epoka brązu – kultura trzciniecka, 

 5 (5) IV – V B kultura łużycka, 

 3 (3), 22 (2), 18 (12), 10(18), 8 (8), 6 (1) VB-Ha – kult. Łużycka. 

B. Obszar 94 – 79 : 

1. Kamionka Górna 4 (43) paeolit schyłkowy – kultura świderska, 

2. Bieliny 5 (9) neolit – kultura ceramiki wstęgowej rytej, 

3. Bieliny 11 (29), 13 (37) neolit – kultura pucharów lejkowatych, 

4. Glinianka 6 (52) neolit – kultura pucharów lejkowatych, 

5. Wólka Bielińska 4 (17) neolit – kultura pucharów lejkowatych, 

6. Bieliny 6 (10) neolit – kultura amfor kulistych, 

7. Bieliny 7 (17) neolit – kultura ceramiki sznurowej, 

8. Wólka Bielińska 10 (23) wczesna epoka brązu – kultura mierzanowicka. 

C. Obszar 95 – 78 : 

1. Rudnik: 

 23 (2) mezolit, 

 28 (3) epoka kamienia, 

 21(1) epoka brązu – kultura łużycka. 

D. Obszar 95 – 79 : 

1. Kopki 19 (23) neolit – kultura pucharów lejkowatych, 

2. Kamionka Dln. 1 (29) neolit – kultura pucharów lejkowatych, 

3. Kamionka Dln. 1 (29) wczesny okres brązu – kultura ?, 

4. Kopki 25 (41) wczesny okres brązu – kultura ?. 
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Z okresów od kultury łużyckiej poprzez okres halsztadzki, wpływów rzymskich, wczesnego 

średniowiecza i średniowiecza do najciekawszych jak dotąd znalezisk zaliczyć można m.in.:  

 grodzisko ruiny zamku w Krzeszowie z okresu średniowiecza stan. : 

 1 (13), kurhan w Kopkach z okresu wpływów rzymski, 

 2(2), skarb monet w Kopkach z okresu wpływów rzymskich 12 (12), 

 oraz cmentarzysko w Bielinach z okresu kultury łużyckiej 2 (6). 

 

2.3.3. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych 

Obszary chronione na podstawie przepisów o lasach  

 

Lasy ochronne 

 Zestawienie powierzchni gruntów w Nadleśnictwie Rudnik wg grup i rodzajów użytków i 

kategorii użytkowania w gminie i mieście Rudnik nad Sanem 

Gmina Grupa, rodzaj użytku i kategoria użytkowania ogółem 

Lasy - razem Grunty 

zadrzewione i 

zakrzewione 

Użytki 

rolne 

Grunty 

pod 

wodami 

Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 

Nieużytki 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Miasto Rudnik 

nad Sanem 

1313,3327 0,4374 80,5538 0,0734 2,1979 - 1396,5952 

Rudnik 

nad Sanem 

1615,3296 - 14,7527 - - - 1630,0823 

Źródło: Program Ochrony Przyrody NADLEŚNICTWO RUDNIK na okres od 1.01. 2012 r. do 31.12.2021 r. 

 

Tabela  Porównanie wybranych cech d-stanu w ramach grup funkcji lasu 

 

Obiekt, nazwa: 

rezerwatu, 

obrębu, 

nadleśnictwa 

 

Grupa funkcji 

 

Przeciętny 

wiek 

[lat] 

 

Przeciętny 

zapas 

[m3/ha] 

 

Średni 

przyrost 

[m3/ha] 

 

Udział 

gatunków 

liściastych 

[%] 

 

Udział 

gatunków 

iglastych 

[%] 

Rudnik lasy ochronne 64 285,1 6,9 29,69 70,31 

lasy wielofunkcyjne 64 294,4 6,7 19,62 80,38 

Ogółem obręb 64 290,8 6,8 23,53 76,47 

Objaśnienia: do lasów ochronnych zaliczono: wyłączone drzewostany nasienne, lasy stanowiące stałe 

powierzchnie naukowe i doświadczalne, wodochronne, glebochronne, lasy w granicach administracyjnych 

miasta 
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Zestawienie siedliskowych typów lasu 

W Nadleśnictwie Rudnik wyodrębniono 14 typów siedliskowych lasu. 

 

Tabela:  Zestawienie siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Rudnik. 

 

Lp 

 

Typ siedliskowy lasu 

Obręb Rudnik Nadleśnictwo w tym powierzchnie 

wyłączone z użytkowania 

p o w i e r z c h n i a 

nazwa symbol [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

1 Bór świeży Bśw 1788,13 23,48 4933,55 32,26 843,68 17,10 

2 Bór wilgotny Bw 265,86 3,49 2059,46 13,47 151,54 7,36 

3 Bór bagienny Bb - - 6,43 0,04 5,07 78,85 

4 Bór mieszany świeży BMśw 1343,76 17,65 1616,16 10,57 90,89 5,62 

5 Bór mieszany świeży BMw 2102,09 27,60 3482,52 22,77 276,65 7,94 

6 Bór mieszany bagienny BMb 38,51 0,52 41,97 0,27 19,29 45,96 

7 Las mieszany świeży LMśw 819,18 10,76 929,84 6,08 17,37 1,87 

8 Las mieszany wilgotny LMw 678,44 8,91 1213,37 7,93 25,43 2,10 

9 Las mieszany bagienny LMb 16,44 0,22 19,27 0,13 15,44 80,12 

10 Las świeży Lśw 122,14 1,60 242,84 1,59 1,19 0,49 

11 Las wilgotny Lw 327,31 4,30 536,10 3,51 25,36 4,73 

12 Ols typowy Ol 78,09 1,03 158,23 1,03 24,97 15,78 

13 Ols jesionowy OlJ 11,86 0,16 32,75 0,21 12,6 38,47 

14 Las łęgowy Lł 21,81 0,29 21,81 0,14 0,78 3,58 

Razem 7613,62 100 15294,30 100 1510,97 9,88 

 

 Z powyższej tabeli wynika, że dominującymi siedliskami są siedliska borowe, które zajmują 

79,4% powierzchni. Siedliska lasowe zajmują 19,2% a siedliska olsowe i łęgowe zajmują 1,4% 

powierzchni leśnej nadleśnictwa. 
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Zestawienie lasów ochronnych. Lokalizacja lasów ochronnych została przyjęta zgodnie z Decyzją 

Nr 195 Ministra MOŚZNiL z dnia 21 sierpnia 1995 r. 

 

Tabela:   Zestawienie lasów ochronnych w Nadleśnictwie Rudnik 

 

 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia lasów ochronnych [ha] 

Obręb Nisko 

pow. leśne 

zal. 

i nie 

zalesiona 

Obręb 

Rudnik 

pow. leśna 

zal. 

i nie 

zalesiona 

Nadleśnictwo 

Rudnik 

1. lasy wodochronne 310,53 1315,25 1625,78 

2. lasy wodochronne w granicach administracyjnych. miast i w odległości do 

10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. 

2076,97 447,61 2554,58 

3. lasy wodochronne w granicach administrac. miast i w odległości do 

10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. 

stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej 

52,66 - 52,66 

4. lasy wodochronne, stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody. - 14,64 14,64 

5. lasy wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt podlegających 

ochronie gatunkowej 

- 53,41 53,41 

6. Lasy w granicach administrac. miast i w odległości do 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. 

1660,02 1100,19 2760,21 

Ogółem lasy ochronne 4100,18 2931,1 7061,28 

 

Lasy ochronne stanowią łącznie 43,98% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Lasy w pełni odpowiadają 

warunkom określonym w Ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. w Rozporządzeniu Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w 

nich gospodarki leśnej. Warunki i tryb przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne określają 

przepisy odrębne. 

Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie wód  

Strefy ochronne ujęć wody  

 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r.,poz.469 z póżn.zm.)w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody 

wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane strefy 

ochronne ujęć wody.  

 Na terenie gminy i Miast Rudnik nad Sanem występują strefy ochronne ujęć wody, zgodnie 

z Rozporządzenie nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
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z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 

ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Rudnik nad Sanem przy ul. Chopina, 

gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański 

 Strefa ta została rozgraniczona na:  

 Teren ochrony pośredniej I rzędu – o powierzchni 213,92 ha, 

 Teren ochrony pośredniej II rzędu – o powierzchni 4,38 ha, 

 

Tereny zalewowe  

 Opracowanie pn. „Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni 

Sanu, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej” zatwierdzonego przez 

Dyrektora RZGW w Krakowie, teren gminy i miasta fragmentami znajduje się w zasięgu zalewu wód 

powodziowych Sanu Q1% i Q5%. 

 

3. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

ZMIANY MIEJSCOWEGA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Rudnik nad Sanem: 

- pokrywa się bezpośrednio z projektami miejscowych planów przy ul. Stalowej 

oraz Sandomierskiej  

 zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Rudnik nad Sanem, dla obszaru położonego przy ul. Piaskowej: 

- obszar ten obejmuje teren lasów (Ls). Teren nie posiada uzbrojenia. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy 

ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem: 

- teren  gruntów rolnych  w  postaci  nieużytków  (N)  oraz  gruntów  leśnych  

w postaci  lasów  (Ls), które otrzymały zgodę Marszałka Województwa 

Podkarpackiego na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo- 

usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem: 

- jest to obszar gruntów ornych w postaci pastwisk trwałych (Ps) o klasie  

bonitacyjnej  VI  oraz  gruntów  zabudowanych  i  zurbanizowanych  w postaci 

zurbanizowanych  terenów  niezabudowanych  lub  w  trakcie  rozbudowy  

(Bp). Graniczy bezpośrednio  z  zakładem  przemysłowym  Polimex-Mostostal  

S.A 

 miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej 

w Rudniku nad Sanem: 

- terenów osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej stanowi w większości obszar 

zainwestowany, na którym rozwinęła się zabudowa mieszkaniowo-

jednorodzinna. Pozostałą część stanowią nieużytki oraz tereny zadrzewione 

i zakrzaczone. 
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 W przypadku braku realizacji postanowień projektowanego planu lub zmian w studium stan 

środowiska nie zmieni się zauważalnie – a przede wszystkim nie pogorszy się, o ile utrzymany 

zostanie dotychczasowy sposób zagospodarowania (a właściwie brak zagospodarowania), nie 

stwarzający uciążliwości dla środowiska.  

 W przypadku nie uchwalenia opracowywanych dokumentów planistycznych bardzo 

prawdopodobnym zagrożeniem będzie postępująca degradacja potencjalnych terenów 

inwestycyjnych (ul. Stalowa, ul. Sandomierska, ul. Kończycka) poprzez naturalną sukcesję 

drzewostanu.  

 Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania fizjograficzne oraz stopień zainwestowania 

i potrzeby miasta, przyjęty przez władze gminy i miasta Rudnik nad Sanem, kierunek polityki 

przestrzennej w zakresie zagospodarowania analizowanych obszarów jest uzasadniony, słuszny 

i celowy. 

 Projekty i zamierzenia inwestycyjne  porządkują miejską przestrzeń, powodują jej racjonalne 

wykorzystanie z dostosowaniem do aktualnych potrzeb i uwarunkowań społeczno- ekonomicznych  

bez negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego.  

 Realizacja ustaleń przedmiotowych dokumentów planistycznych, nie spowoduje 

negatywnych skutków dla  obecnego stanu środowiska przyrodniczego, nie pogorszy stanu 

środowiska przyrodniczego . 

 Brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  oznacza brak 

jasno określonej polityki przestrzennej, tym samym stwarzając niebezpieczeństwo powstawania 

chaosu przestrzennego oraz konfliktów między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska.  

 Realne jest zagrożenie zagospodarowaniem go w niepożądanym kierunku i o przypadkowych 

funkcjach. Ustalenia planów zakładają lepszą ochronę akustyczną terenów, poprzez wskazanie 

terenów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe. 

 Ponadto ustalenia projektów Planów regulują lokalizację przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Brak regulacji może prowadzić do realizacji 

inwestycji w niepożądanym miejscu przez społeczność lokalną, co z kolei stać się może źródłem 

poważnych konfliktów. 

 

 

4. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA (JEGO ZAGROŻEWNIA I ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ) NA OBSZARACH 

OBJĘTYCH ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM USTALEŃ ZMIAN STUDIUM ORAZ PLANÓW 

 

        4.1. Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i  gleb 

 Oddziaływanie na wierzchnią warstwę litosfery może być związane z etapem realizacji 

ewentualnej zabudowy o różnych funkcjach i infrastruktury podziemnej, na obszarach wyznaczonych 

w projekcie zmian SUiKZP i MPZP. Oddziaływanie to będzie ograniczone do maksymalnie kilku 

miesięcy i ustanie po wykonaniu robót budowlanych. Wiązać się może z realizacją wykopów 

i zagęszczeniem przypowierzchniowej warstwy gruntu na skutek przemieszczania się maszyn 

budowlanych. Oddziaływanie tego typu związane jest z każdego rodzaju zainwestowaniem, ma 

charakter lokalny i nie wpłynie w sposób istotny na stan środowiska gruntowego. Ważne jest by przy 

prowadzeniu prac budowlanych wykorzystywany był sprzęt sprawny technicznie, nie  powodujący  

wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia środowiska  gruntowo-wodnego  substancjami ropopochodnymi.
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 Istotnym  przekształceniem  terenu  charakteryzuje  się  eksploatacja  powierzchniowa złóż 

kopalin, które SUiKZP swoimi ustaleniami utrzymuje. 

 W  celu  ograniczenia  negatywnych  przekształceń  terenu  w  wyniku  działalności 

górniczej, eksploatacje  należy  prowadzić  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  decyzjach 

administracyjnych  i  szeroko  rozumianych  przepisach  ochrony  środowiska.  Rekultywację 

obszarów  pokopalnianych  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  decyzjami 

administracyjnymi  oraz  dokumentacjami  technicznymi  dla  poszczególnych złóż  –  rekultywacja 

powinna być ukierunkowana na przywrócenie stanu środowiska sprzed eksploatacji lub kierunku 

leśnym i rolnym. 

 W  wyniku  eksploatacji  złóż  naruszona  zostaje  naturalna  rzeźba  terenu  i  struktura 

gruntu.  Proces  rekultywacji  po  zakończeniu  eksploatacji  kopalni  nie  przywróci  naturalnej 

konfiguracji terenu, jednak z uwagi na niewielką powierzchnię terenów powierzchniowej 

eksploatacji kopalin nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w tym zakresie. 

 

        4.2 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych  

Wody powierzchniowe 

 Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska wynika z art. 155 a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale 

ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędnej do gospodarowania wodami w 

dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

Monitoring realizowany jest w oparciu o wyznaczone tzw. jednolite części wód (JCW), które należy 

rozumieć jako oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych, stanowiące podstawową 

jednostkę gospodarowania wodami.  

 Jednym z istotnych źródeł presji na środowisko wodne jest niewystarczająca sanitacja 

obszarów zainwestowanych. Niezsynchronizowanie budowy sieci wodociągowych z budową sieci 

kanalizacyjnych może doprowadzić do powstawania dużej ilości ścieków, które w stanie surowym 

trafiają do środowiska.  

 Najczęściej spotykanym sposobem magazynowania ścieków z gospodarstw wiejskich są 

zbiorniki bezodpływowe, które w dużej części są nieszczelne, a w krańcowych sytuacjach nie 

posiadają dna. Ścieki bytowe z tych zbiorników niejednokrotnie wywożone są do lasów, cieków 

wodnych lub na pola. 

 Kolejnym źródłem zanieczyszczeń wód jest spływ powierzchniowy pochodzenia rolniczego. 

Rolnictwo dostarcza do wód duże  ilości azotu oraz fosforu.  

 Główną przyczyną tego zjawiska jest m.in. nadmierne w stosunku do potrzeb nawożenie 

upraw, łąk i pastwisk, nawożenie w niewłaściwych terminach, stosowanie chemicznych środków 

ochrony roślin, niewłaściwe zabiegi agrotechniczne oraz niewłaściwe gospodarowanie gnojowicą.  

Innym źródłem zanieczyszczeń wód mogą być dzikie wysypiska zlokalizowane w sąsiedztwie osiedli 

mieszkaniowych, w lasach oraz w okolicach rzek. Odpady tam gromadzone mogą zawierać odpady 

niebezpieczne. Wpływ na jakość wód moją również wody opadowe pochodzące z powierzchni 

utwardzonych, np. obiektów produkcyjnych, parkingów, tras komunikacyjnych. 

 Potencjalne zagrożenie dla zanieczyszczenia wód powierzchniowych stanowi niewłaściwie 

prowadzona gospodarka wodno-ściekowa w obrębie terenów o istniejącym zagospodarowaniu  
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i przeznaczonych  do  zagospodarowania.  Oddziaływanie  takie  nie  powinno  nastąpić,  z uwagi na 

szereg zapisów w MPZP regulujących sposób postępowania z różnego rodzaju ściekami. 

 Zgodnie z zapisami planów odprowadzenie  ścieków  bytowych i przemysłowych  

następować ma  do  miejskiego  systemu kanalizacji  sanitarnej  zakończonego  oczyszczalnią  

ścieków. Zakaz  wprowadzania nieczyszczonych  i  oczyszczonych  ścieków  do  ziemi. W przypadku 

terenów zabudowy przemysłowo-usługowej (ul. Stalowa) ustala  się  wymóg  wstępnego  

podczyszczania  ścieków  produkcyjnych  przed  ich odprowadzaniem  do  kanalizacji  sanitarnej  

zgodnie  z przepisami szczególnymi oraz warunkami określonymi przez zarządcę sieci. Nakazuje się 

podczyszczenie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, zgodnie z wymogami 

przepisów odrębnych z zakresu gospodarki wodami. 

 

Wody podziemne 

 Ocenę wód podziemnych wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zasada zaliczania wód 

do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekroczenia wartości granicznych elementów 

fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, pod warunkiem, że mieszczą 

się one w granicach przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto 

przekroczenie wartości granicznych oznaczonych w rozporządzeniu indeksem „H” wskaźników 

nieorganicznych: antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, cyjanków, fluorków, glinu, 

kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu i srebra oraz wskaźników organicznych: adsorbowanych związków 

chloroorganicznych (AOX), benzo(a)pirenu, benzenu, lotnych węglowodorów aromatycznych (BTX), 

substancji ropopochodnych, pestycydów, tetrachloroetenu, trichloroetenu i wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA). 

 Na ocenę stopnia zagrożenia wód podziemnych najważniejsze znaczenie ma istniejący typ 

izolacji i głębokość występowania głównego poziomu wodonośnego oraz rodzaj ognisk 

zanieczyszczeń i stopień ich oddziaływania na wody podziemne. 

Potencjalne zagrożenia wód podziemnych związane są z:   

 zagrożeniami komunalnymi, czyli z gromadzeniem odpadów stałych i odprowadzaniem 

ścieków do gruntu,   

 zagrożeniami przemysłowymi, czyli gromadzeniem odpadów przemysłowych, 

magazynowaniem materiałów i surowców trujących, w tym ropopochodnych, 

 zagrożeniami obszarowymi związanymi z rolnictwem; 

 Zagrożenia komunalne wiążą się głównie ze złą lokalizacją wysypisk śmieci oraz niewielkim 

stopniem skanalizowania głównie terenów wiejskich, co przyczynia się do niekontrolowanego i 

nielegalnego wylewania ścieków do gruntów. Za powstawaniem wodociągów nie nadąża budowa 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków, co powoduje odprowadzanie i wylewanie nie oczyszczonych 

ścieków do rowów przydrożnych i melioracyjnych, cieków wodnych, nieszczelnych szamb. 

 W związku z realizacją ustaleń projektu zmian SUiKZP oraz projektów planów nie 

przewiduje się znaczącego wpływu na wody podziemne. Z wprowadzeniem nowej zabudowy, którą 

dopuszcza projekt analizowanego dokumentu zwiększy się zapotrzebowanie na wodę do celów 

bytowych i związanych z  prowadzeniem  działalności  usługowej,  produkcyjnej  i  magazynowej.  

Przełoży  się  to  na zwiększenie  poboru  wody  z  poziomów  użytkowych  wód  podziemnych.  
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Ustawa  z  dnia  7 czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  

odprowadzaniu  ścieków określa szczegółowe warunki korzystania z sieci wodociągowej. 

  Teren objęty zmianą SUiKZP oraz MPZP w rejonie ul. Stalowej (Uchwała Nr V/24/2015) 

położony jest  na  terenie  ochrony  pośredniej  II  rzędu    w strefie  ochronnej  ujęcia  wody 

podziemnej, zgodnie z Rozporządzeniem nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w  miejscowości Rudnik 

nad Sanem przy ul. Chopina, gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański. Rozporządzenie to 

zakazuje lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w przepisach odrębnych (…). 

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy 

przemysłowo - usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem w  obrębie  obszaru  objętego  

planem  wprowadza takie regulacje. Zakazuje  się  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących zawsze  

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie środowiska 

z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Ponadto zakazuje  

lokalizacji  zakładów  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnych awarii. 

 Teren opracowania położony jest również w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

Nr 425 „Dębica- Rzeszów- Stalowa Wola”, zatwierdzonego wraz ze strefą decyzją 

Nr KDH/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

18.07.1997r. Zapisy Studium w rozdziale dotyczącym „Kształtowania i Ochrony Środowiska 

Przyrodniczego„ oraz „Funkcjonowania Systemów Infrastruktury Technicznej”, określają dokładnie 

sposoby oprowadzania ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych. 

 Z uwagi na charakter dopuszczonej zabudowy nie przewiduje się istotnego oddziaływania na 

środowisko gruntowo – wodne na etapie budowy. Na etapie realizacji zabudowy dopuszczonej 

w projekcie SUiKZP oraz MPZP, potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowić  może  

wykorzystanie  ciężkiego  sprzętu  budowlanego  i  składowanie  materiałów  budowlanych. Aby 

ograniczyć to oddziaływanie (np. przenikanie substancji ropopochodnych), należy wykorzystywać 

wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i sprawować nad nim stały nadzór a substancje mogące 

przenikać do wód gruntowych należy magazynować w szczelnych zbiornikach ustawionych na 

stabilnym podłożu. 

 Do  potencjalnego  obniżenia  zwierciadła  wód  podziemnych  może  dojść  w  wyniku 

utrzymania eksploatacji surowców mineralnych (ul. Piaskowa). Jednak z uwagi na niewielką 

powierzchnię złóż kopalin, oddziaływanie to może mieć jedynie charakter lokalny.   

 Podsumowując  należy  podkreślić,  że  z  uwagi  na  rodzaj  zastosowanych  w  projekcie 

zmiany SUiKZP zapisów, nie przewiduje się by realizacja ustaleń analizowanego dokumentu mogła 

powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód podziemnych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  Wisły” oraz celów wymienionych w art. 38e ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.). 

 

4.3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

 „Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej” – kod strefy: PL1802, opracowany 

został w związku z przekroczeniem jakości powietrza w zakresie: poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 

i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2011 r.  
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 Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania Programu Ochrony 

Powietrza w tej strefie, w zakresie zanieczyszczeń pyłem PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenem jest 

bieżąca ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za 2011 rok, wykonana przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w której strefa podkarpacka została 

zakwalifikowana do klasy C pod względem ochrony zdrowia mieszkańców.  

 Poziomy stężeń zanieczyszczeń dla tych substancji do osiągnięcia i utrzymania zostały 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1031). 

 

 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne związane z realizacją ustaleń  analizowanego  

dokumentu  wynikać  będzie  przede  wszystkim  z  emisji  ze  źródeł ogrzewania  pochodzących  

z gospodarstw  domowych  oraz  funkcjonowania  tras komunikacyjnych na terenie gminy. Z uwagi na 

ograniczenia przestrzenne, nie przewiduje się by  uchwalenie zmian SUiKZP oraz Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Stalowej (Uchwała Nr V/24/2015)  mogło  

powodować  powstanie  dużych  zakładów  przemysłowych stanowiących  istotne  źródła  emisji  

zanieczyszczeń  do  powietrza  i  generujących  hałas komunikacyjnych pochodzący z pojazdów je 

obsługujących.  

 W  celu  ograniczenia  emisji  pyłów  i  gazów  ze  spalania  tradycyjnych  źródeł  energii, 

SUiKZP  określa działania  zmierzające do  ograniczenia  ich zużycia na  rzecz  niskoemisyjnych 

źródeł energii: gazowych, olejowych i odnawialnych.  Ponadto projekty miejscowych planów 

wprowadzają zakaz emisji  zanieczyszczeń  powietrza  ponad  dopuszczalne  normy, ogrzewanie 

budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie  

powodujących  niskiej  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza,  oraz  nie pogarszających stanu 

środowiska naturalnego. 

 Na  etapie  realizacji  nowej  zabudowy dojdzie  do  czasowej  emisji  niezorganizowanej do  

powietrza  atmosferycznego  substancji  gazowych  pochodzących  z silników  spalinowych 

pracujących  maszyn  budowlanych  i sprzętu  transportowego  w postaci  dwutlenku  azotu, tlenku  

węgla,  węglowodorów  alifatycznych  i aromatycznych  a także  niewielkiej  ilości  pyłu powstającego  

podczas  pracy  maszyn  i urządzeń  wykonujących  prace  ziemne. Zanieczyszczenia  te  wystąpią  

przede  wszystkim  na  obszarze  prowadzonych  prac  oraz w niewielkim  stopniu  w sąsiedztwie  tras 

przejazdowych  transportu  samochodowego.  Będą to  zanieczyszczenia  o charakterze  

krótkotrwałym  i punktowym.  Ponadto  podczas prowadzenia  prac  montażowych,  w tym  

spawalniczych  nastąpi  krótkotrwała  emisja substancji  charakterystycznych  dla  tych  procesów,  tj.  

gazu  (CO2,  CO,  NO x )  i pyłu spawalniczego.  Jednym  z etapów  prac  budowlanych  może  być  

malowanie  fragmentów konstrukcji  elementów  infrastruktury  czy  budynków,  jak  i zabezpieczenie  

antykorozyjne fundamentów, co związane będzie z niewielką emisją lotnych związków organicznych.   

 

4.4. Przekształcenie szaty roślinnej 

 Flora gminy i miasta Rudnik nad Sanem systematycznie poddawana jest antropopresji, 

prowadzącej do wymierania poszczególnych gatunków, a w konsekwencji do ubożenia ekosystemów 

i zmniejszenia lokalnej bioróżnorodności. Głównym zagrożeniem dla gatunków roślin jest zmiana 

charakteru ich siedlisk. Problem ten odnosi się szczególnie do roślin naczyniowych. Tereny podmokłe 

są niezwykle bogatym i cennym elementem szaty roślinnej gminy. Zmiany hydrologiczne w dolinach 
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rzek mogą doprowadzić do zmniejszenia się powierzchni podmokłych lub do niekorzystnych zmian w 

ich strukturze.  

 W odniesieniu do porostów najważniejszym problemem jest zachowanie całej równowagi 

taksonomicznej oraz utrzymanie pełnej naturalnej różnorodności siedliskowej: stare drzewa, 

murszejące drewno, skały, gleba. Spośród przyczyn powodujących spadek zasobności roślinności 

segetalnej należy wymienić: melioracje odwadniające, nawożenie mineralne i stosowanie 

herbicydów, zaniechanie upraw, rozwój budownictwa i inwestycji turystyczno-rekreacyjnych. 

 Oddziaływanie  na  szatę  roślinną  projektowanych  w  studium oraz planach  wydzieleń  

przestrzennych  będzie  ograniczone  z  uwagi  na  fakt  wyznaczania  nowych  terenów  

inwestycyjnych  w obrębie gruntów ornych, zurbanizowanych terenów niezabudowanych, 

nieużytków cechujących się niewielkim znaczeniem przyrodniczym. Obszary te są  z  reguły  

pozbawione  naturalnej  roślinności,  a  ewentualne  spontanicznie  wykształcone zbiorowiska mają 

charakter segetalny.   

  

Zagrożenia lasów 

 W Nadleśnictwie Rudnik dominują siedliska w stanie naturalnym (zbliżonym do naturalnego). 

Siedlisk zniekształconych jest 3,2 %. Są to głównie siedliska na gruntach porolnych. 

 W nadleśnictwie przeważają drzewostany zgodne z typem gospodarczym, które zajmują ok. 

83% całej powierzchni, natomiast drzewostany niezgodne zajmują powierzchnię 635,10 ha, co 

stanowi ok. 4% całej powierzchni. 

 Na terenie nadleśnictwa nie występują rośliny i zwierzęta gatunków obcych, które w 

przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym. 

Na prezentowanym terenie nie zinwentaryzowano obiektów uznanych za pomniki przyrody 

ożywionej i nieożywionej. Obszar ten nie jest położony w istniejących ani projektowanych granicach 

obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów prawa ochrony przyrody.  

W granicach projektu miejscowego planu w rejonie ul. Sandomierskiej (Uchwała Nr 

V/22/2015) znajduje się jedno skupisko zieleni określonej jako teren lasów. Drugie skupisko znajduje 

się w rejonie ul. Piaskowej (Uchwała Nr VII/42/2015).  Jednakże ze względu na wielkość tych 

skupisk, zmiana ich dotychczasowego przeznaczenia nie wpłynie znacząco na gospodarkę leśna na 

terenie gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

 

4.5. Przekształcenie świata zwierzęcego 

 Największym zagrożeniem dla świata zwierząt są zmiany środowiskowe wywołane 

gospodarczą działalnością człowieka, zmierzającą do coraz lepszego wykorzystania gruntów. Wiąże 

się to często ze zmianą charakteru siedlisk, a co ma istotny wpływ na liczbę gatunków i stan liczebny 

populacji zwierząt. Dużym problemem dla zachowania fauny jest nasilająca się w ostatnich latach 

presja budowlana wynikająca z atrakcyjności terenów nad rzeką San. Na terenach leśnych, obrzeżach 

lasów, krawędziach wysoczyzn i w dolinie rzeki powstaje zabudowa rekreacyjna. Obszary te, wobec 

nierozwiązanej gospodarki ściekowej, stanowią źródło degradacji środowiska, zwłaszcza wód. 

Szczególnie niebezpieczna jest zabudowa krawędzi dolin, która może mieć wpływ na zmianę tras 

migracyjnych zwierząt, bądź może tworzyć niebezpieczne dla życia zwierząt pułapki.  
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 Zagrożeniem dla świata zwierząt jest ograniczanie naturalnych siedlisk. Proces fragmentacji 

naturalnego środowiska prowadzi do wzrostu izolacji obszarów naturalnych, a to pociąga za sobą 

szereg negatywnych skutków. Zmniejszanie powierzchni prowadzi do spadku liczby gatunków 

zwierząt. Wiele zwierząt drapieżnych, by móc wyżywić siebie i swoje młode potrzebuje obszarów 

sięgających od kilkunastu ha do kilkunastu tysięcy hektarów. Dlatego wiele izolowanych fragmentów 

naturalnego środowiska jest zbyt małych, by utrzymać populacje lub nawet parę zwierząt 

drapieżnych, ptaków czy ssaków. Ich brak powoduje gwałtowne zaburzenia w całym ekosystemie, 

począwszy od nadmiernego wzrostu populacji ich potencjalnych ofiar. Wzrastanie izolacji obszarów 

naturalnych lub zbliżonych do naturalnych przyczynia się także do spadku różnorodności biologicznej.  

 Kolejnym zagrożeniem jest wprowadzanie barier ekologicznych. Szlaki komunikacyjne 

wpływają na rozmieszczenie roślin i zwierząt, a także wprowadzają nowe - liniowe ukształtowanie 

pewnych procesów. Mogą doprowadzić do zmiany warunków siedliskowych, a nawet utraty pewnych 

siedlisk. Drogi są zagrożeniem dla poszczególnych gatunków zwierząt, szczególne dla płazów i 

ssaków. Przecięcie jednorodnych ekosystemów (lasów, łąk, pól uprawnych) powoduje rozdzielenie 

populacji roślin i zwierząt. Postępująca fragmentacja może prowadzić do odcięcia osobników od 

miejsc rozrodu lub bazy pokarmowej.  

Na prezentowanym terenie zgodnie nie zostały zinwentaryzowane żadne stanowiska 

szczególnie cennych gatunków roślin i zwierząt.  

Zmiany istniejącego ukształtowania terenu, wynikające z potrzeby uwzględnienia warunków 

posadowienia obiektów oraz zmniejszenie się powierzchni terenów biologicznie czynnych, jedynie 

nieznaczne zmniejszą w miejscach zabudowanych i utwardzonych naturalne siedliska zwierząt 

powszechnie występujących na tym obszarze. 

 

4.6. Emisja hałasu 

 Zgodnie z § 11 i § 325 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 

z 2002 r. poz. 690 z późn.zm), budynki mieszkalne , zamieszkania zbiorowego  i użyteczności 

publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a 

jeżeli występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych (określone w przepisach o ochronie przed 

hałasem i drganiami) , należy stosować skuteczne zabezpieczenia  np.: zachowanie odpowiednich 

odległości od źródeł uciążliwości , odpowiednie usytuowanie i ukształtowanie budynku , elementy 

amortyzujące drgania oraz osłaniające i ekranujące przed hałasem. 

 Biorąc pod uwagę wzrost natężenia ruchu na sieci dróg krajowych, należy zapewnić dla 

planowanych inwestycji teren ochrony przed hałasem i drganiami dla terenów narażonych na 

oddziaływania pochodzące od drogi. 

 Za główne źródła hałasu na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem, należy uznać szlaki 

komunikacyjne (drogi, w dalszej kolejności zakłady produkcyjne i lokalne źródła hałasu w postaci 

zakładów usługowych i produkcyjnych).  

 Głównym czynnikiem degradującym klimat akustyczny terenu opracowania jest hałas 

komunikacyjny, emitowany przez środki transportu drogowego. Największy hałas występuje przy 

głównych drogach przelotowych, których ranga jest adekwatna do obciążenia transportowego. 

Nasilenie hałasu ze źródeł komunikacyjnych zależy od natężenia ruchu, stanu technicznego pojazdów 

i dróg. Omawiany poziom zagrożenia środowiska wzrasta dla terenów, na których droga przecina 
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duże kompleksy leśne lub łąkowe, wskutek czego sztucznie przerwane są siedliska zwierzyny 

przemieszczającej się przez omawiane trasy.  

 Drugim czynnikiem wpływającym na ogólny poziom klimatu akustycznego jest hałas 

przemysłowy. Problem, choć rozpatrywany w lokalnej skali, stwarzają małe zakłady przetwórcze, 

rzemieślnicze, takie jak: tartaki, stolarnie, ślusarskie, blacharstwo samochodowe i inne zlokalizowane 

w pobliżu lub wręcz pomiędzy zabudową mieszkaniową lub mieszkaniowo-letniskową. Badania 

wielkości emisji takich zakładów prowadzone są interwencyjnie, bez stałego monitoringu. 

 Z uwagi na ograniczenia przestrzenne, nie przewiduje się by  uchwalenie zmian SUiKZP oraz 

projektów MPZP  mogło  powodować  powstanie  dużych  zakładów  przemysłowych stanowiących  

istotne  źródła   generujących  hałas komunikacyjnych pochodzący z pojazdów je obsługujących. 

Pewne stałe zanieczyszczenia hałasem mogą pochodzić ze sprzętu  transportowego poruszającego się 

w okolicach terenu zabudowy przemysłowo-usługowej w rejonie ul. Stalowej 

(Uchwała Nr V/24/2015). Zapisy wszystkich projektów miejscowych planów określają dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku. 

 

4.7. Emisja pól elektromagnetycznych 

 Źródłem pół elektromagnetycznych występujący na omawianym terenie są linie 

energetyczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. 

W przypadku stacji bazowych emitowane pola elektromagnetyczne znajdują się na wysokości ponad 

30 m n.p.t., nie stwarzając zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Źródłem pól 

elektromagnetycznych są linie średniego napięcia 15 kV oraz stacje transformatorowe. W przypadku 

linii energetycznych średniego napięcia nie ma konieczności wyznaczenia pasa ochronnego. 

Ewentualne oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie przekracza ustalonego i wyłączonego spod 

zabudowy pasa technicznego, wyznaczanego dla prawidłowej obsługi i konserwacji linii. 

 Jednocześnie poszczególne projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego (ul. Stalowa, ul. Sandomierska) ustalają  szerokość  strefy  ograniczonego  

użytkowania  dla  przebiegu  linii elektroenergetycznych 15kV zlokalizowanych w granicach planów 

tj. 12,00 m dla linii SN (po 6,00 m w obie strony od osi linii). Ponadto z  chwilą  skablowania  

podziemnego  linii  elektroenergetycznej  przestają one  obowiązywać.  Projekty planów zakazują pod 

liniami lokalizację budynków z pomieszczeniami przewidzianymi na stały pobyt ludzi. 

 Przez obszar objęty prognozą nie przebiegają linie wysokiego napięcia. 

 

4.8. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska,  awarie przemysłowe 

 Liczba zagrożeń miejscowych (chemiczno-ekologicznych, skażeń promieniotwórczych) stale 

wzrasta. Powodują one zagrożenia zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

zagrożenia pożarowe.  

 Na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem prawdopodobieństwo wystąpienia 

nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska naturalnego wiąże się przede wszystkim z możliwością 

awarii w transporcie drogowym. Awarie i katastrofy w transporcie mogą spowodować wydostanie się 

na zewnątrz substancji toksycznych i niebezpiecznych o właściwościach palnych i wybuchowych 

(przewóz amoniaku, kwasów, chloru, dwutlenku siarki, gazów płynnych, etyliny, olejów opałowych 

i napędowych).  

 Nadleśnictwo Rudnik (a więc i teren gminy i miasta Rudnik nad Sanem) znajduje się 

w II kategorii zagrożenia pożarowego. Wśród przyczyn awarii sieci energetycznych (zerwanie linii 
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przesyłowych lub uszkodzenia stacji transformatorowych) wymienić przede wszystkim należy: 

wpływy atmosferyczne (wichury, podtopienia, oblodzenia), katastrofy budowlane, nieumyślną lub 

celową działalność człowieka.  

 Jednocześnie poszczególne projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego ustalają się szerokość strefę kontrolowaną dla przebiegu gazociągów znajdujących 

się w granicach lub w strefie kontrolowanej na obszarze planów: 

 ul. Kończycka; 8,00 m (po 4,00 m od osi linii w każdą stronę) dla przebiegu gazociągu 

o średnicy Ø 324mm 

 ul. Stalowa; 30,00 m (po 15,00 m od osi linii w każdą stronę) dla  przebiegu gazociągu  

o średnicy  Ø300  mm 

 ul. Sandomierska; 50  m  od  osi  gazociągu  o średnicy Ø 700 mm 

 

Projekty z Miejscowych Planów ustalają zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji realizujących cele publiczne oraz 

zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Ryzyko 

wystąpienia poważnych awarii może wystąpić między innymi w wyniku transportu substancji lub 

materiałów niebezpiecznych, co pozostaje poza kompetencjami planów miejscowych.  

  

5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTU PLANU W SZCZEGÓLNOŚĆI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 

PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY AKTUALNE 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ OCENA CHARAKTERU I INTENSYWNOŚCI ZMIAN 

ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU 

 

 Zasadniczo obszar gminy i miasta Rudnik nad Sanem ( a także obszary naszych analiz)  jest 

użytkowany zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Jednak można zaobserwować sytuacje 

konfliktowe na terenie gminy. Wynikają one głównie z lokalizacji terenów zainwestowanych 

(mieszkaniowych, letniskowych, usługowych) w dolinie rzeki, na terenach zagrożenia powodziowego, 

odznaczających się obniżoną odpornością na działalność antropogeniczną.  

 Obszar opracowania charakteryzuje się coraz szybszym tempem przemian związanych 

z intensywną gospodarką inwestycyjną. Najszybszym przemianom ulegają ekosystemy najsilniej 

uzależnione od gospodarki człowieka tj. wodne i torfowiskowe. Następujące, zwłaszcza w gospodarce 

rolnej przekształcenia oraz zachodzące procesy inwestycyjne powodują ubożenie wielu cennych 

typów biocenoz, czego dalszym etapem jest ich wymieranie. Zmiany w biocenozach pociągają za sobą 

zmiany w zoocenozach. Główne niekorzystne zmiany jakie zostały spowodowane niewłaściwą 

gospodarką prowadzoną na terenie gminy oraz na terenach sąsiadujących, stanowiące zasadnicze 

źródła zagrożeń dla środowiska to: 

 urbanizacja terenu.  

 niewłaściwa gospodarka rolna. 

 niewłaściwa gospodarka leśna, 

 Stan środowiska gminy i  miasta Rudnik nad Sanem  i całego powiatu niżańskiego oraz jego 

zasobów przyrodniczych uzależniony jest przede wszystkim od różnorodnej działalności człowieka i w 

ciągu wielu lat ucierpiał wskutek zanieczyszczenia środowiska (gleb, wód, powietrza), rozwoju 
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struktur zurbanizowanych i sieci dróg transportowych, nadmiernej ekspansji rolnictwa i 

wprowadzania monokultur sosnowych.  

 Bardzo groźnymi czynnikami zanieczyszczającymi środowisko naturalne prócz emisji spalin 

pochodzącej z ruchu samochodowego, są przede wszystkim spalanie węgla i innych odpadów w 

piecach i kotłowniach domowych oraz w kotłowniach lokalnych instytucji opalanych węglem. W 

ochronie środowiska naturalnego obok realizacji różnorodnych inwestycji związanych z poprawą 

stanu ekologicznego duże znaczenie ma również respektowanie przyjętych zasad gospodarowania na 

obszarach cennych przyrodniczo, utrzymanie czystości rowów melioracyjnych, wód rzek i potoków, 

lasów, likwidacja źródeł zanieczyszczenia powietrza przez miejscowe kotłownie oraz poprawa 

estetyki i ogólnego wyglądu obejść gospodarstw domowych i nieruchomości użyteczności publicznej.  

Wzdłuż doliny rzeki San występują znaczne powierzchnie terenów narażonych na zalewy 

powodziowe. Tereny te powinny pozostać otwarte, bez możliwości wprowadzania nowej zabudowy. 

Z punktu widzenia ochrony walorów powierzchni ziemi obszary te wymagają zabezpieczenia przed 

ich powiększaniem poprzez modernizację istniejących lub budowę nowych niezbędnych zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych.  

 

Jako kierunki działań ochronnych gleb należy wymienić: 

 z uwagi, na fakt, że duża część gruntów rolnych na obszarze opracowania jest nieprzydatna, 

bądź mało przydatna dla towarowej produkcji rolnej, podstawowym zadaniem jest ochrona 

gleb najwartościowszych, tj. gleb II i III klasy polegająca m.in. na ograniczaniu ich 

przeznaczenia na cele nierolnicze, zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji,   

 dla ochrony zwartych kompleksów gleb pochodzenia organicznego, użytkowanych jako 

trwałe użytki zielone i kompleksy pastewne, powinno się utrzymać prawidłowe stosunki 

wodne, a zwłaszcza zapobiegać ich nadmiernemu odwadnianiu,   

 grunty nieekonomiczne w użytkowaniu rolniczym powinny być zalesiane w oparciu 

o wyznaczoną granicę polno-leśną.  

 

 Największym zagrożeniem dla stanu sanitarnego wód podziemnych i powierzchniowych jest 

nieuporządkowana gospodarka ściekowa, czyli brak pełnego systemu kanalizacji i oczyszczalni 

ścieków, nieszczelne szamba, „dzikie” wysypiska, chemizacja rolnictwa oraz emisje gazów 

pochodzące z motoryzacji.  

Utrzymanie odpowiedniego poziomu i jakości zasobów wodnych dla obszaru opracowania wymaga:   

 zrealizowania budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w osiedlach 

wiejskich i zabudowie skupionej ze szczególnym uwzględnieniem terenów najbardziej 

podatnych na degradację zasobów wodnych,   

 rozwiązania w sposób systemowy sanitacji terenów o zabudowie rozproszonej, 

wprowadzenie programów tworzenia oczyszczalni przyzagrodowych, obejmujących nie tylko 

pojedyncze gospodarstwa ale i ich grupy,  

  rozwiązania problemu ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze 

źródeł rolniczych,   

 zabezpieczenia wód przed spływami powierzchniowymi przez wprowadzenie stref 

buforowych w postaci barier biologicznych wzdłuż cieków zagrożonych spływami 

powierzchniowymi z pól zanieczyszczonych środkami chemicznymi, 
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 likwidacji inwestycji wodochłonnych i mogących pogorszyć stan sanitarny wód na obszarach 

GZWP,  

  ochrony obszarów źródliskowych rzek i cieków oraz obszarów wododziałowych, m.in. 

poprzez wprowadzenie zalesień na tych terenach,  

  wyznaczenie stref ochrony pośredniej ujęć wód, doraźnego prowadzenia kontroli 

szczelności istniejących przydomowych zbiorników ścieków, a w przypadku nowych 

zabudowań wymagania atestu,  

  wyeliminowania wszystkich punktów zrzutu nieczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód 

płynących i rowów melioracyjnych.  

 

 Powietrze na terenie gminy i  miasta Rudnik nad Sanem,  zanieczyszczane jest głównie ze 

źródeł punktowych (paleniska gospodarstw domowych i kotłownie) oraz liniowych – komunikacja. 

W obrębie terenów mieszkaniowych głównym źródłem zanieczyszczeń jest emisja niska wzrastająca 

w okresie zimowym. Zanieczyszczenie utrzymuje się na obszarze zainwestowanym i w jego najbliższej 

okolicy. Emisja niska charakteryzuje się dużą uciążliwością. Poprawa stanu powietrza możliwa jest 

poprzez zmianę sposobu ogrzewania oraz zwiększenie udziału ekologicznych źródeł energii.  

W celu utrzymania dotychczasowego stanu sanitarnego atmosfery, a docelowo jego poprawy 

wskazane byłoby: 

 eliminowanie lokalnych kotłowni węglowych, 

 zmiana pieców węglowych na olejowe lub gazowe, 

   wprowadzenie i promocja ekologicznych źródeł ciepła w paleniskach domowych, 

 poprawa stanu technicznego dróg; 

 

Największy hałas na terenie gminy i  miasta Rudnik nad Sanem,  powoduje komunikacja. Do 

ograniczenia uciążliwości akustycznej wywołanej hałasem komunikacyjnym należałoby wprowadzić 

przynajmniej standardowe działania, polegające na:  

 poprawie stanu jakości dróg, 

 eliminowaniu z ruchu pojazdów mechanicznych będących w złym stanie technicznym i 

nie odpowiadającym normom , 

 wprowadzaniu ekranów akustycznych w przypadku pobliskiej zabudowy mieszkaniowej 

lub usługowej (dotyczy usług chronionych),     

 zadrzewianiu tras komunikacyjnych, 

 wykonywaniu przejść nad- lub podziemnych dla zwierząt w miejscach ich tradycyjnych 

wędrówek.  

 

 Straty różnorodności biologicznej wynikają ze zmian w zagospodarowaniu dolin rzecznych, 

np. zanik niektórych zbiorowisk, w tym łąk wilgotnych i zmienno-wilgotnych związany jest 

z zaniechaniem tradycyjnego ekstensywnego rolnictwa. Postępujące osuszanie i zmiany klimatu 

(zmniejszanie się ilości opadu atmosferycznego) sprawiają, że na coraz większych obszarach 

występuje stepowienie krajobrazu. Jest to związane również z niedostateczną retencją wód, przy 

równocześnie rosnącym zapotrzebowaniu na wodę w gospodarce komunalnej i rolnictwie. 

Następstwem tego jest wzmożona erozja wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. Lepsze wykorzystanie 

gruntów ornych oraz zmian środowiska spowodowanych gospodarką zmienia charakter siedlisk 

rolniczych i powoduje gwałtowny spadek liczebności wielu gatunków i zaniku niektórych populacji 
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lokalnych zwierząt. W ich miejsce pojawiają się gatunki nowe, często przywiezione przez człowieka i 

zadomawiające się w nowych siedliskach. Wypierają one często rodzime gatunki.  

 Badany teren leży poza zasięgiem przyrodniczych obszarów ochronnych i zasięgiem 

zatwierdzonej i proponowanej sieci ekologicznej NATURA 2000.  

 

Obecnie zasadnicze problemy w zakresie środowiska przyrodniczego przedmiotowego obszaru 

dotyczą: 

 uciążliwości akustycznej szlaków komunikacyjnych - na obszarze objętym opracowaniem 

i w jego sąsiedztwie, głównymi emitorami hałasu są transport kołowy (samochodowy), 

aktualnie nie ma tam źródeł hałasu przemysłowego, 

 kumulacji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego – na analizowanym obszarze jedynie 

wartości  ponadnormatywne zanieczyszczenia benzo(a) pirenem stanowi niewielki problem, 

niewielkiej bioróżnorodności – na obszarze objętym opracowaniem  przeważają zbiorowiska 

antropogeniczne,  

 zbiorowiska naturalne  wypierane są przez krzewy i drzewa ozdobne często obcego 

pochodzenia, najczęściej iglaków i żywotników zimozielonych.  

  

Najbardziej wrażliwym na antropopresję komponentem jest biosfera (szata roślinna i świat 

zwierzęcy) i to on ulega najsilniejszym przekształceniom. Stan szaty roślinnej na terenie miasta 

Rudnik nad Sanem  i terenu opracowania  uległ znacznym przekształceniom, naturalne zbiorowiska 

zostały zastąpione przez sztuczne agrocenozy, które charakteryzują się względną krótkotrwałością 

i małą zdolnością do samoregulacji.  

 Brak tu siedlisk uznawanych za rzadkie i zagrożone. Nie stwierdzono występowania 

jednostek syntaksonomicznych i siedlisk objętych ochroną prawną na mocy rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14.08.2001r – W sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92 poz. 1029).  

 Teren objęty opracowaniem i jego bezpośrednie sąsiedztwo charakteryzuje się znacznym 

przekształceniem naturalnej roślinności, tak, że dominującą rolę w krajobrazie tego terenu odgrywają 

fitocenozy antropogeniczne, pozostające pod ciągłym i wszechstronnym oddziaływaniem działalności 

człowieka. Przekształceniom nieodwracalnym podlega powierzchniowa warstwa gruntów – na 

większości obszaru zalegają grunty antropogeniczne. 

 Obszary najsilniej zdegradowanych gleb, to pasy drogowe oraz tereny zajęte pod zabudowę. 

 

Podsumowanie: 

1. Na badanym terenie i w jego sąsiedztwie nie ma obiektów, które mogłyby negatywnie 

oddziaływać na środowisko. 

2. Przyjęte w projekcie planu ustalenia dla poszczególnych terenów mają na celu ograniczenie 

wymienionych wyżej niekorzystnych zjawisk. Zasadnicze ustalenia planu zmierzają w 

kierunku poprawy stanu środowiska jako całości. 

3. Dzięki wyposażeniu terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie istnieje 

zagrożenie zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza. 

4. Projekt planu nie zawiera ustaleń, których realizacja miałaby negatywny wpływ – w 

rozumieniu przepisów odrębnych – na stan środowiska, na terenach położonych poza 
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granicami obszaru objętego opracowaniem, w tym podlegających ochronie na postawie 

ustawy o ochronie przyrody. 

 

Na badanym terenie i w jego sąsiedztwie nie ma obiektów, które mogłyby negatywnie oddziaływać 

na środowisko. 

 Przyjęte w projektach planów ustalenia dla poszczególnych terenów mają na celu 

ograniczenie wymienionych wyżej niekorzystnych zjawisk. Zasadnicze ustalenia planu zmierzają w 

kierunku, jeśli nie poprawy stanu środowiska jako całości, to przynajmniej utrzymania stanu 

obecnego. Dla poszczególnych terenów przewidziane są takie same bądź podobne funkcje. 

 Projekty planów nie zawierają ustaleń, których realizacja miałaby negatywny wpływ - 

w rozumieniu przepisów odrębnych – na stan środowiska, na terenach położonych poza granicami 

obszaru objętego opracowaniem, w tym podlegających ochronie na postawie ustawy o ochronie 

przyrody. 

 

 

6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

ORAZ SPOSOBU, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE 

PODCZAS OPRACOWANIA DOKUMENTU 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument o znaczeniu lokalnym, 

jednak przy jego sporządzaniu uwzględniono też cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

krajowym i międzynarodowym. Natomiast Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie 

obowiązujących 

 Na szczeblu międzynarodowym sformułowano cele rozwoju gospodarczego służące 

zaspokojeniu potrzeb współczesnego społeczeństwa, które  muszą być zgodne z zasadą zachowania 

przyrody dla przyszłych pokoleń.  

Zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju (zasada ekorozwoju) stała się podstawą polityki państw 

Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.  

 

W Traktacie z Maastricht sformułowano główne cele ochrony środowiska, którymi są: 

 zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, 

ochrona zdrowia człowieka,  

 racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,  

 wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych problemów 

środowiska.  

Poszczególnym działom gospodarki wyznaczono zadania służące realizacji celów równoważnego 

rozwoju.  

 

Dokumenty krajowe: 

1) Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
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 Rolą  strategicznego  dokumentu  jakim  jest    Polityka  Ekologiczna  Państwa  w  latach 2009-

2012 z perspektywą do roku 2016, jest stworzenia takich celów i działań w państwie, dzięki którym 

ochrona środowiska będzie rozwijać się we właściwym kierunku i zmierzać do poprawy  jakości  

środowiska.  Główne  cele  Polityki  Ekologicznej  Państwa,  które  zostały uwzględnione 

w analizowanym dokumencie to:  

  Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych.  

  Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju.  

  Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, wraz z umożliwieniem zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego.  

  Prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych.  

  Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych.  

  Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki 

antropogenie.  

 Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę 

z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją.  

 Dążenie  do  spełnienia  przez  Polskę  zobowiązań  w  zakresie  ograniczenia  emisji  

zanieczyszczeń do powietrza, wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dyrektyw unijnych.  

 Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód w tym również zachowanie 

i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.  

 Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas 

i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.  

 Zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych. 

 

2) Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015, w której zostały określone, m.in.: rodzaje 

wspieranych inwestycji priorytetowych w zakresie kształtowania infrastruktury ochrony środowiska, 

w tym dotyczących ochrony powietrza (działania zmniejszające emisję dwutlenku węgla, dwutlenku 

siarki, tlenków azotu i pyłów pochodzących z sektora komunalno – bytowego, zwłaszcza energetyki) i 

ochrony przed hałasem, budowa systemów kanalizacyjnych, przedsięwzięcia termo- modernizacyjne. 

 

3) „Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły” 

 W „Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły” podano informacje  

o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód,  

jak również wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych 

wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych wody.  

 Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w 

sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.  

 Wskaźniki stanu chemicznego zostały określone w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza 

wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wody, wypełniając tym samym przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej 

dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz 
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zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 

24.12.2008, str. 84) art. 13, który stanowi, że państwa członkowskie wprowadzają przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne tej dyrektywy nie później niż do 13 lipca 2010 r. 

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez 

część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co 

najmniej „dobry".  

 

4) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, została przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 

Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.  

 W stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego województw, KPZK 2030 nakłada 

obowiązek wdrożenia ustaleń i zaleceń odnoszących się do delimitacji obszarów funkcjonalnych i 

wdrożenia działań o charakterze planistycznym w formie opracowania strategii, planów i studiów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

5) Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

 Dnia 22 maja 2009 r., Sejm podjął uchwałę w sprawie "Polityki ekologicznej Państwa w latach 

2009-2012 z perspektywą do roku 2016" (M.P. 2009 nr 34 poz. 501). 

 Dokument ten jest aktualizacją przyjętej w 2003 r. „Polityki ekologicznej Państwa na lata 

2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, szczególnie w odniesieniu do 

prawodawstwa Unii Europejskiej. Generalnie zachowano strukturę dokumentu podobną do „Polityki 

ekologicznej Państwa na lata 2003-2006”, inaczej akcentując potrzebę działań uznanych jako 

priorytetowe. 

 Polityka ekologiczna jest dokumentem strategicznym, który przez określenie celów i 

priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej 

ochrony środowisku naturalnemu. 

 

Zawarte w dokumencie najważniejsze działania priorytetowe na najbliższe 4 lata, to m.in.: 

  zakończenie w bieżącym roku prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w 

ramach ESE Natura 2000, 

 przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgodnie z 

prawem UE, 

 zamknięcie do końca bieżącego roku wysypisk nie spełniających wymogów UE, 

 wprowadzenie w życie tzw. „zielonych zamówień”, 

 wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska 

i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa, 

Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się także następujące działania: 

 wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska, 

 przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania 

przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji, 

 zwiększenie retencji wody, 

 opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, 

 promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, 

 ochrona atmosfery, 
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  ochrona wód, 

 gospodarka odpadami, 

 modernizacja systemu energetycznego;  

 

 Cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i ogólnokrajowym 

stanowią z kolei podstawę konstruowania celi szczegółowych na szczeblu krajowym, regionalnym i 

lokalnym. 

 

Dokumenty regionalne (skali wojewódzkiej i lokalnej) 

 

1. „Wojewódzki Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015” 

 

Cele, i założenia programu 

 Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska (WPOŚ) jest wdrożenie 

Polityki Ekologicznej Państwa na obszarze Województwa Podkarpackiego. Główne założenia WPOŚ 

wynikają z celów, kierunków działań i limitów określonych, w: polityce ekologicznej państwa, oraz 

oceny aktualnego stanu środowiska, oraz obowiązujących przepisów odnoszących się do ochrony 

środowiska (przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej oraz porozumienia i konwencje 

międzynarodowe). 

 

Strategia działań w województwie podkarpackim, w zakresie ochrony środowiska 

 Strategia działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska województwa wynika z 

przyjętych założeń, w tym oceny aktualnego stanu środowiska województwa. 

Realizowane będą cele o charakterze systemowym oraz cele ekologiczne w zakresie ochrony i 

poprawy stanu środowiska.  

 Przyjmuje się, że na obszarze województwa podkarpackiego działania w zakresie ochrony 

środowiska będą zmierzać do: 

• wzmocnienia synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym, 

• zwiększenia konkurencyjności województwa i innowacyjności gospodarki oraz 

zaspokojenia aspiracji mieszkańców regionu przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w 

zasobach naturalnych i kulturowych województwa (turystyka, rolnictwo ekologiczne itp.), 

• zapobiegania zagrożeniom życia i mienia, 

• ograniczania szkodliwych czynników wpływających na zdrowie, 

• poprawy stanu środowiska i uzyskania dobrych wskaźników w zakresie racjonalnego 

gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności, 

energochłonności. 

 

Cele o charakterze systemowym dotyczą głównie: 

 sprawniejszego funkcjonowania administracji do spraw ochrony środowiska, 

 zwiększenia roli wiedzy i ekoinnowacyjności w procesie rozwoju społecznego-

gospodarczego województwa, 

 edukacji ekologicznej, 

 zwiększenia dostępu do informacji i poszerzenie dialogu społecznego, 
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 zwiększenia roli aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym, 

 skuteczniejszego wdrażania systemów zarządzania środowiskowego oraz mechanizmów 

prawnych, finansowych i ekonomicznych zapewniających efektywną i terminową 

realizację założonych celów ekologicznych, 

 rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

 W oparciu o dotychczas obowiązujące strategie, programy i plany, raporty sporządzone na 

szczeblu krajowym i wojewódzkim oraz w oparciu o aktualny stan środowiska stwierdza się, że 

ochrona wód, gospodarka odpadami, bezpieczeństwo ekologiczne nadal są priorytetowymi 

dziedzinami ochrony środowiska.  

 Ze względu na specyfikę województwa oraz konieczność dostosowania przepisów do 

standardów unijnych większą wagę należy przyłożyć do spraw ochrony klimatu, przyrody i 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Priorytety ekologiczne w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska 

Przyjmuje się następujące priorytety wynikające ze stopnia ważności dla województwa 

podkarpackiego i pilności ich realizacji: 

Priorytet 1 - Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, 

Priorytet 2 - Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 

Priorytet 4 - Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, 

Priorytet 3 - Gospodarka odpadami, 

Priorytet 4 - Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, 

Priorytet 5 - Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony 

rozwój lasów, 

Priorytet 6 - Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej, 

Priorytet 7 - Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb, 

Priorytet 8 - Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, 

Priorytet 9 - Ochrona zasobów kopalin, 

 

 W ramach każdego priorytetu wyznaczono cele ekologiczne średniookresowe do 2015 r. i 

krótkookresowe do 2011 r., oraz działania inwestycyjne i nie inwestycyjne, zapewniające osiąganie 

przyjętych celów. Wskazano również rejony koncentracji działań 

 

2. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego  na lata 2007- 2020 

 

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr L/932/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.  

Główny cel:  

 Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez 

wzrost jej innowacyjności , a tym samym efektywności , które stworzy warunki do zwiększenia 

zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności. 
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3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego ,  

 Sejmik Województwa Podkarpackiego w  dniu 28 listopada 2004 r. podjął Uchwałę Nr XXXI/340/04 

w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

 

Priorytety w dziedzinie gospodarki przestrzennej wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego. 

 Trzecie pole strategiczne: „KULTURA, TURYSTYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

W ramach tego pola przyjęto priorytet „ Rozwój kultury i ochrona walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych regionu, jako warunek podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego”.  

W jego ramach przyjęto trzy cele strategiczne: 

a) Wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych opartych na 

dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach przyrodniczo – kulturowych, będzie on 

realizowany m.in.: poprzez:  

 rewaloryzację dziedzictwa kulturowego, wartości krajobrazowych i 

przyrodniczych oraz rozwój działalności kulturowej jako podstawa tworzenia 

produktu turystycznego, 

 rozbudowę i modernizację szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej, 

podnoszenie jakości usług, jako składowych rozwoju produktu turystycznego 

województwa, 

b) Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczeństwa i uzyskanie tą drogą korzystnej zmiany 

wizerunku regionu w wyniku: 

 wzmocnienia procesów integracyjnych w społeczności regionalnej poprzez 

wzrost znaczenia kultury, 

 działalności na rzecz regionalnej edukacji kulturalnej, 

c) Doskonalenie systemu ochrony przyrody i gospodarki leśnej, tak by rozwój województwa 

odbywał się w sposób zapewniający zachowanie jego wartości przyrodniczych i 

krajobrazowych, w wyniku:  

 utworzenia zintegrowanego systemu ochrony przyrody, 

 Piąte pole strategiczne: „INFRASTRUKTURA” 

W obszarze tego pola wyznaczono priorytet: 

 „ Modernizacja podstawowego układu komunikacyjnego województwa oraz rozwój infrastruktury 

technicznej w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska”.  

Założono, ze osiągnięcie tego priorytetu nastąpi w wyniku realizacji następujących celów: 

a) zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, jako czynnika wzmocnienia atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystycznej poprzez: 

 modernizację istniejącego układu drogowego i kolejowego, 

 rozwój i efektywne wykorzystanie komunikacji lotniczej oraz przejść granicznych, 

b) rozwój i modernizację infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

utylizacji odpadów, przy założeniu priorytetu ochrony środowiska. 

 

KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ; CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

 Ogólnym celem polityki przestrzennej województwa jest: sterowanie rozwojem 

przestrzennym , podejmowanie działań oraz określenie i realizacja zadań publicznych o znaczeniu 

ponadlokalnym. 
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Cele polityki przestrzennej województwa w dziedzinie środowiska naturalnego i kulturowego 

obejmują: 

1) Efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, w tym: 

a) racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów środowiska poprzez dostosowanie organizacji 

struktury, funkcji i intensywności zagospodarowania  przestrzennego do uwarunkowań 

przyrodniczych i kulturowych, 

b) utrzymanie trwałości odnawialnych procesów ekologicznych , stabilności ekosystemów, 

zachowanie różnorodności biologicznej i dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości 

istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z siedliskami, ochrona powierzchni ziemi i gleb, 

głównie poprzez wielkoobszarowy system ochrony przyrody, 

c) utrzymanie ciągłości kulturowej , zachowanie i ochrona unikatowych wartości kulturowych 

regionu w celu zaspokojenia potrzeb ludności regionu i jako elementu atrakcyjności 

turystycznej i gospodarczej; 

2) Poprawę jakości życia i równoważenie rozwoju, w tym: 

a) tworzenie warunków do odnoszenia jakości życia mieszkańców i lokalizacji inwestycji poprzez 

poprawę standardów jakości środowiska do poziomu zgodnego z regulacjami prawa Unii 

Europejskiej  i dostosowanie do struktur europejskich,  

b) podniesienie jakości wody do poziomu zgodnego z regulacjami prawa Unii Europejskiej, 

ochrona i zwiększenie dyspozycyjności zasobów wodnych o relatywnie wysokiej klasie 

czystości, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne i przemysłowe 

dla kraju i województwa, 

c) racjonalne, gospodarcze wykorzystanie zasobów naturalnych dla pozyskiwania wody, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków terapeutycznych i leczniczych, 

d) przebudowę systemu gospodarowania odpadami w oparciu o nowe technologie utylizacji i 

przerobu, instrumenty ekonomiczne i system monitoringu odpadów, 

e) poprawę i utrzymanie norm czystości powietrza , racjonalne wykorzystanie występujących na 

terenie Podkarpacia kopalin, 

f) ochronę przed hałasem, drganiami i promieniowaniem elektroenergetycznym przenikającym 

do środowiska, 

g) likwidację skutków przemysłowego wydobycia kopalin, głównie siarki, 

h) rekultywację obszarów zdegradowanych o kierunku przeznaczenia rolno – leśnego oraz 

rekreacyjnego, 

i) minimalizację zasięgu procesów denudacyjnych i ich negatywnych skutków gospodarczych, 

3) Zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym: 

a) aktywną i kompleksową ochronę i wykorzystanie przestrzeni atrakcyjnej turystycznie 

(zintegrowanie ochrony walorów krajobrazowych oraz wykorzystania zasobów środowiska 

przyrodniczego i kultury materialnej i niematerialnej), 

b) promowanie atrakcyjności województwa z punktu widzenia walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego. 

 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 W odniesieniu do poszczególnych elementów składowych i zawartości  projektów planów 

miejscowych, przyjęto następujące zasady zagospodarowania przestrzennego: 

1) Środowisko naturalne i kulturowe: 
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a) współistnienie środowiska przyrodniczego i zurbanizowanego ze szczególnym 

uwzględnieniem różnych form ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie warunków do 

racjonalnego wykorzystania tego środowiska, 

b) zasadę maksymalnej integracji działań na rzecz ochrony środowiska , w szczególności 

walorów krajobrazowych, przyrody, ochrony bioróżnorodności przyrody i krajobrazu 

kulturowego w sferze badawczej , społeczno – gospodarczej i ekonomicznej oraz w 

wojewódzkich programach sektorowych, na obszarach trans granicznych i na obszarach 

stykowych z sąsiednimi województwami, 

c) przeznaczanie obszarów predysponowanych do ochrony przyrodniczej i krajobrazowej oraz 

obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe o różnym reżimie ochronnym, oparte o 

dokładne rozpoznanie zasobów, waloryzację terenu i określenie odporności środowiska na 

antropopresję, 

d) tworzenie spójnego systemu ekologicznego poprzez rozwój wielko-przestrzennych obszarów 

ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, 

e) promocja obszarów koncentracji walorów turystycznych, zespołów i obiektów turystycznych, 

zespołów i obiektów zabytkowych w celu ich gospodarczego wykorzystania , 

f) ograniczenie negatywnych skutków działalności urządzeń infrastruktury technicznej , 

społecznej i gospodarczej oraz różnych form aktywności społecznej i gospodarczej na 

środowisko naturalne i kulturowe, 

g) ograniczenie negatywnych skutków występowania zjawisk erozji, powstawania osuwisk, 

złazisk, itp., 

h) restytucja obszarów zdegradowanych i zdewastowanych, 

i) racjonalna gospodarka surowcami mineralnymi, w tym gazu i ropy naftowej w sposób 

uwzględniający zachowanie wartości środowiska naturalnego i kulturowego, 

j) spójny system programowania, zarządzania i realizacji ochrony zasobów wodnych w 

prowadzonej gospodarce ochronnej rzek karpackich, 

k) ochrona zasobów kultury materialnej i niematerialnej oraz utrzymanie ładu przestrzennego w 

obrębie dawnych układów urbanistycznych i obszarów proponowanych do ochrony 

krajobrazu kulturowego, 

l) łagodzenie konfliktów społecznych związanych z tworzeniem systemu prawnej ochrony 

środowiska naturalnego i ochrony kontekstu przestrzennego cennych obiektów i zespołów 

kultury materialnej, 

m) redukcja napięć i konfliktów punktowych, obszarowych i liniowych wpływających na stan 

czystości rzek. 

 

5. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad 

Sanem za rok 2014”, Rudnik nad Sanem, kwiecień 2015 r.  

  

 Na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem selektywna zbiórka makulatury, szkła, tworzyw 

sztucznych, metali i odpadów biodegradowalnych, odbywa się w dwóch systemach: 

 W systemie workowym – obejmującym swym zasięgiem zabudowę jednorodzinną, 

 W systemie pojemnikowym– obejmującym swym zasięgiem zabudowę wielorodzinną:, 
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W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie 

gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Mickiewicza w 

Rudniku nad Sanem (teren Miejskiej Oczyszczalni Ścieków). 

Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych 

pochodzące z gospodarstw domowych: 

 Papier, 

 Szkło, 

 Tworzywa sztuczne, 

 Metal, 

 Opakowania wielomateriałowe, 

 Odpady ulegające biodegradacji, 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 Chemikalia, 

 Odpady wielkogabarytowe, 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz popiół, 

 Zużyte opony, 

 Zużyte akumulatory i baterie: 

  

 

7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA NA 

CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, 

BĘDĄCE SKUTKIEM REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI 

MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI ŚRODOWISKA I ODDZIAŁYWANIEM NA TE ELEMENTY 

 

 Na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem ( na terenach naszych opracowań) nie  

występują obszary sieci  Natura 2000  

 Żaden z wyznaczonych lub potencjalnych obszarów Natura 2000 nie znalazł się w granicach 

obszaru objętego opracowaniem projektu planu, ani w zasięgu hipotetycznego oddziaływania 

inwestycji – realizowanych zgodnie z ustaleniami planu – na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz jego integralność. 

 W granicach omawianych obszarów nie występują również tereny objęte inną prawną 

formą ochrony ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

 Z uwagi na duże  oddalenie przyrodniczych terenów ochronnych od obszaru objętego 

ustaleniami miejscowych planów  oraz założony w projektach planów oraz zmian SUiKZP, sposób 

zagospodarowania terenów, przewidywane oddziaływania wynikające z realizacji ustaleń planu nie 

wpłyną negatywnie na cele ochrony w/w obszarów, w tym w szczególności nie przyczynią się do 

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt , dla których 

ochrony wyznaczono te obszary. 

 Realizacja dopuszczalnych inwestycji będzie powodowała pewne negatywne oddziaływania 

na poszczególne elementy środowiska , a następnie w trakcie ich eksploatacji , oddziaływania będą 

miały już stały charakter.  

 Dla potrzeb oceny projektowanego planu pod kątem jego skutków dla środowiska wskazana 

jest analiza wszystkich potencjalnych oddziaływań , nie tylko określanych jako znaczące. 
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 Oddziaływania te zostały poniżej omówione w stosunku do poszczególnych elementów 

składowych  środowiska analizowanego obszaru. 

 

 Przewidywane są następujące negatywne oddziaływania wynikające z użytkowania obszaru 

objętego planem zgodnie z jego ustaleniami:  

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza – oddziaływanie stałe, występujące w perspektywie 

długoterminowej, wpływające głównie na powietrze , rośliny i zdrowie ludzi: źródłem 

emisji będą samochody użytkowników wszystkich terenów oraz pojazdy poruszające się 

po drogach publicznych, zlokalizowanych w granicach obszaru i poza nim; ponieważ 

projekt planu dopuszcza zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie budynków indywidualne z 

zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie pogarszających stanu 

środowiska, docelowo wyeliminowana zostanie szkodliwa emisja z domowych palenisk i 

lokalnych kotłowni węglowych; 

 Emisja hałasu komunikacyjnego (związanego z potrzebami transportowymi)- 

oddziaływanie o zmiennym dobowym natężeniu, występujące w perspektywie 

długoterminowej, wpływające na zdrowie ludzi oraz faunę obszaru; źródłem tego rodzaju 

oddziaływania są samochody mieszkańców i użytkowników terenów oraz wjazdy 

gospodarcze; główną uciążliwością pozostanie ruch samochodowy na pobliskich ulicach. 

Projekt planu wskazuje chronione akustycznie tereny, obejmujące tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej. Należy dążyć do nie przekraczania poziomu hałasu 

dopuszczalnego. 

 Emisja promieniowania elektromagnetycznego – oddziaływanie negatywne, stałe, 

długoterminowe , oddziaływujące na  zdrowie ludzi i zwierząt , zmienne w zależności od 

sposobu użytkowania danego terenu , ale o znikomym nasileniu przy braku lokalizacji 

źródeł promieniowania o wielkiej mocy; 

 Powstawanie ścieków z wód opadowych -  poprzez spłukiwanie zanieczyszczeń (pyłów, 

smarów, paliw) z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych: dróg, parkingów i 

placów zajmujących część analizowanego obszaru – oddziaływanie negatywne, 

bezpośrednie i pośrednie, zmienne w zależności od warunków atmosferycznych, 

długoterminowe, oddziałujące na wodę i powierzchnię ziemi (gleby) oraz szatę roślinną., 

 Powstawanie ścieków komunalnych - oddziaływanie negatywne, zmienne w zależności 

od ilości użytkowników danego terenu, długoterminowe, oddziałujące na wody oraz 

szatę roślinną, przy respektowaniu ustaleń projektu planu (skanalizowanie obszaru) – 

brak bezpośredniego oddziaływania  na obszarze objętym projektem planu; 

 Zmniejszanie się powierzchni biologicznej czynnej i bioróżnorodności - oddziaływanie 

negatywne, bezpośrednie i długotrwałe, szczególnie, jeśli wskaźnik udziału powierzchni 

biologicznej czynnej będzie się kształtował na minimalnym poziomie ustalonym w planie: 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej - 40% ; proces ten będzie oddziaływać na szatę 

roślinną (zmniejszenie zarówno powierzchni terenów zieleni, jak i ich zróżnicowania), 

świat zwierzęcy i zdrowie ludzi, a także mikroklimat i krajobraz obszaru; dodatkowo 

negatywnym oddziaływaniem będzie redukcja powierzchni retencjonujących wody 

opadowe i roztopowe, spowodowana wprowadzeniem nowej zabudowy i 

nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych; 
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 Wytwarzanie odpadów – oddziaływanie negatywne, długoterminowe; skala 

oddziaływania będzie zależna od ilości użytkowników terenów oraz charakteru 

użytkowania obszaru (mieszkaniowy, usługowy), jednak oddziaływanie to będzie 

występowało wyłącznie poza obszarem, ponieważ - zgodnie z przepisami odrębnymi - 

odpady są gromadzone w odpowiednich pojemnikach i odbierane z terenów 

nieruchomości; 

 Wykorzystanie zasobów środowiska – brak oddziaływania – na obszarze objętym 

opracowaniem nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych; 

 Zanieczyszczanie gleby lub ziemi – brak oddziaływania – na obszarze objętym projektem 

planu nie przewiduje się lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie mogłoby - przy 

respektowaniu wytycznych projektu planu - powodować zanieczyszczenie gleby lub 

ziemi; 

 Przekształcanie naturalnego ukształtowania terenu – brak oddziaływania; przyjmuje się, 

iż posadowienie nowej zabudowy nie będzie wymagało naruszenia w istotny sposób 

istniejącej rzeźby terenu; zakaz realizacji kondygnacji podziemnych nie spowoduje 

antropogenicznego przekształcenia grubszych warstw gruntów;  

 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii – zgodnie z ustaleniami projektu planu nie 

przewiduje się lokalizacji na obszarze nim objętym żadnych obiektów o zwiększonym 

bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii. 

 

 Należy równocześnie pamiętać, iż oddziaływania będące skutkiem realizacji ustaleń planu , 

będą występowały zarówno w fazie budowy poszczególnych obiektów, jak i ich eksploatacji 

i likwidacji, a ich natężenie będzie zróżnicowane. Skala wzrostu ilości emitowanych zanieczyszczeń, 

hałasu, wytwarzanych odpadów będzie zależna od ilości użytkowników terenów. 

 

KLASYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ  

 

 Klasyfikację oddziaływań na środowisko ustaleń Projektu  „Planu..” , w tym oddziaływania 

skumulowanego na zdrowie ludzi i na biosferę, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1235 

z późn. zm.), przedstawiono w poniższych tabelach:  

 

 

Tabela: Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska 

Elementy środowiska naturalnego Oddziaływania 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane 

obszar Natura 2000 0 0 0 0 

różnorodność biologiczna + + 0 0 

ludzie + * 0 0 

zwierzęta 0 0 0 0 

rośliny + + 0 0 

woda 0 0 0 0 

powietrze + + + + 

powierzchnia ziemi + + 0 0 



 

 

  

INTERIOR Robert Miniak, Biuro urbanistyczno – projektowe, ul. Narutowicza 86 lok. 14, 90- 139 Łódź 59 

 

krajobraz + + + + 

klimat + + + + 

zasoby naturalne 0 0 0 0 

zabytki 0 0 0 0 

dobra materialne + + + + 

 

+  oddziaływanie pozytywne, 

- oddziaływanie negatywne, 

0 – brak oddziaływania 

 

 

 

 

Elementy 

środowiska 

naturalnego 

Oddziaływania 

krótkoterminowe średnioterminowe Długo- 

terminowe 

stałe chwilowe pozytywne negatywne 

obszar 

Natura 2000 

0 0 0 0 0 0 0 

różnorodność 

biologiczna 

- - + + - + 0 

ludzie + + + + + + + 

zwierzęta - - + + _ + 0 

rośliny - - + + - + 0 

woda 0 0 + + 0 + 0 

powietrze        

powierzchnia 

ziemi 

_ _ + + - + 0 

krajobraz - - + + - + 0 

klimat - - + + 0 0 0 

zasoby 

naturalne 

0 0 0 0 0 0 0 

zabytki 0 0 0 + 0 + 0 

dobra 

materialne 

0 0 + + 0 + 0 

 

+  oddziaływanie pozytywne, 

- oddziaływanie negatywne, 

0 – brak oddziaływania 

 

 Klasyfikacja oddziaływań na środowisko  ustaleń projektów „Planu…” i zmiany Studium 

w zakresie zainwestowania osadniczego (brak oddziaływań potencjalnie znaczących) 

 Funkcje powodujące przekształcenia w środowisku przyrodniczym i krajobrazie, skutkujące 

emisją hałasu, zanieczyszczeń do atmosfery i wód - Planowane i istniejące tereny zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej  oraz tereny komunikacji będą miały zróżnicowany wpływ 

na środowisko.  
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 Ustalenia planów i zapisy zmiany Studium, w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury 

technicznej pozwalają zminimalizować negatywne oddziaływanie planowanych funkcji na jakość wód 

podziemnych, środowisko akustyczne i powietrze atmosferyczne.  

 Rozwój nowych funkcji (zabudowa mieszkaniowa i usługowa) przyczyni się do zmniejszenia 

powierzchni biologicznie czynnej i podniesienia walorów estetycznych i krajobrazowych terenu 

opracowania i najbliższego otoczenia. 

 Funkcjonowanie nowych terenów wiąże się z większym poborem wody oraz koniecznością 

odprowadzania ścieków i odpadów. Ustalenia planów przewidują utworzenie powierzchni 

biologicznie czynnej na działkach budowlanych, co stwarza możliwości kształtowania terenów zieleni 

urządzonej.  

 Spodziewać się będzie można nasadzeń ozdobnych gatunków drzew i krzewów, które 

pojawią się w miejsce agrocenozy.  

 Stworzenie czytelnego układu komunikacyjnego, ustalenia w zakresie sposobu 

zagospodarowania terenów oraz ustanowienie podstawowych wymogów architektonicznych pozwoli 

na wykreowanie harmonijnego krajobrazu zabudowy mieszkaniowej. 

 

Oddziaływanie skumulowane i znaczące 

  Na etapie projektu planu brak jest podstaw do określenia znaczących i skumulowanych 

oddziaływań na środowisko. 

 Możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu, związanego 

z sąsiedztwem planowanych obiektów mieszkaniowych i usługowych  nie spowoduje przekroczenia 

obowiązujących standardów ochrony akustycznej. 

 

      8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU PLANU, W 

SZCZEGÓLNOŚĆI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 0RAZ INTEGRALNOŚĆ 

TYCH OBSZARÓW 

 

 W poprzednim rozdziale niniejszej prognozy zostały omówione rodzaje przewidywanych 

negatywnych oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją ustaleń 

projektów planów . i zapisów ustaleń zmiany Studium, 

 Projekty planów zawierają równocześnie ustalenia, których celem jest zapobieganie 

i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Ponieważ jednak w granicach obszaru 

objętego sporządzanymi opracowaniami planistycznymi,  ani w jego pobliżu – w strefie potencjalnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu – nie został 

wyznaczony, lub proponowany do ustanowienia, żaden obszar Natura 2000, nie zachodziły przesłanki 

do zawarcia w tych dokumentach rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. 

  Projekty planów i zapisy Studium, zawierają ustalenia, których realizacja ma bezpośrednio 

zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko: nakazuje wyposażenie terenów w sieci i 

urządzenia zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, a także 

elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, powiązane z ogólno- miejskimi systemami 

uzbrojenia. 
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 W celu zabezpieczenia jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, plany ustalają 

odprowadzenie ścieków bytowych, w oparciu o istniejącą lub projektowaną miejską sieci kanalizacji 

sanitarnej lub istniejącą miejską sieć kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w przepisach odrębnych; w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych -  

odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławne.  

 Ograniczaniu emisji zanieczyszczeń powietrza - pyłowych i gazowych - służą ustalenia 

dotyczące zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie budynków indywidualne  z zastosowaniem rozwiązań 

technicznych i mediów grzewczych nie pogarszających stanu środowiska; 

Plany i ustalenia Studium nie przewidują lokalizacji na omawianym obszarze dużych arterii 

komunikacyjnych, które byłyby znaczącym emitorem zanieczyszczeń i hałasu; przewiduje  układ 

drogowy, na który składa się  droga klasy dojazdowej. 

  Ze względu na ustalone w planie rodzaje przeznaczenia, dominujące na tym obszarze: 

zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną i usługową, realizacja zgodnych z planem zmierzeń 

inwestycyjnych spowoduje zmniejszenie się udziału powierzchni biologicznie czynnej i małą 

różnorodność biologiczną omawianego obszaru. 

 Plany ustalają wysokie  wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej dla działek budowlanych i 

nowego zainwestowania.  

 Dla terenu dróg publicznych wskaźnik nie został ustalony, ale zieleń stanowi jej naturalne 

przeznaczenie uzupełniające. 

  

 Na obszarze objętym projektem planu, jako dominującą w zagospodarowaniu terenów, 

przewiduje się funkcję mieszkaniową jednorodzinną oraz uzupełniającą  funkcję usługową.  

 Ochronę przed hałasem na tych terenach zapewnia zakwalifikowanie ich do odpowiedniej 

kategorii, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska. Tereny, oznaczone jako: 

MN wskazane jako „tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej”.  

 W niniejszej prognozie odstępuje się od dokonania analizy i oceny rozwiązań, przyjętych w 

projektach planów miejscowych, pod kątem oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, z uwagi na brak obszaru Natura 2000, zarówno w granicach 

terenu objętego opracowaniem, jak i w jego sąsiedztwie (w strefie potencjalnego oddziaływania). 

 

 W punkcie 4 i 7 niniejszej prognozy zostały omówione rodzaje przewidywanych negatywnych 

oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją ustaleń projektu planu. 

Oddziaływania te nie będą jednak miały natężenia mogącego wpłynąć na zmianę aktualnego stanu 

środowiska - określanego jako dobry. Realizacja ustaleń projektów planów i ustaleń Studium, będzie 

polegała przede wszystkim  na powstaniu terenów zabudowy mieszkaniowej , usługowej , 

inwestycyjnej i przemysłowej oraz dużej ilości terenów zielonych a także  dróg wewnętrznych i 

systemy infrastruktury technicznej. 

 Lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się w granicach dróg 

oraz terenów przeznaczonych pod tę infrastrukturę i w sposób maksymalnie chroniący istniejącą 

szatę roślinną, a w terenach o innym przeznaczeniu - pod warunkiem uzyskania prawa do 

dysponowania terenem na ten cel.  

 Ograniczeniu negatywnych zjawisk ma także służyć ograniczenie powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę oraz ustalenia planów, w zakresie: zasad modernizacji, rozbudowy i 
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budowy systemów infrastruktury technicznej oraz systemów komunikacji, a także obsługi 

komunikacyjnej terenów.  

 W projektach planów ustala się wyposażanie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza zapewnić ma dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło z 

źródeł wytwarzających energię cieplną z energii elektrycznej, gazu ziemnego, lekkiego oleju 

opałowego oraz odnawialnych paliw i nośników energii, a także innych źródeł posiadających 

certyfikat na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”.  

 Ustalenia służące zabezpieczeniu terenów przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi oraz 

zapewniające retencjonowanie wód opadowych i roztopowych to m.in. nakaz stosowania 

rozdzielczego systemu odprowadzenia ścieków, (przy dopuszczeniu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków) i nakaz stosowania rozwiązań umożliwiających wykorzystanie na miejscu wód 

opadowych i roztopowych.  

 Ochronie przed hałasem służy wskazanie terenów podlegających ochronie akustycznej - dla 

których dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały w przepisach odrębnych - i zakwalifikowanie 

ich do kategorii: terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów mieszkaniowo-

usługowych. 

 Respektowanie wszystkich ustaleń projektów planów i ustaleń Studium, dotyczących 

zarówno zasad zagospodarowani a terenów jak i ich obsługi przez infrastrukturę techniczną, 

spowoduje uporządkowanie obszaru oraz ochroni przed niekontrolowanym, chaotycznym 

zainwestowaniem, a tym samym zapewni niepogarszanie się stanu poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego oraz usunięcie bądź ograniczenie istniejących uciążliwości i zagrożeń.  

 

Podsumowanie: 

 Realizacja ustaleń projektów omawianych  planów i zmiany zapisów Studium, zapewni 

utrzymanie funkcji obszaru jako ważnego elementu systemu przyrodniczego miasta i nie będzie 

powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko obszaru, a także na jakość życia jego 

mieszkańców i użytkowników. 

 

9. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO USTALEŃ I ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROJEKCIE PLANU 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska „przedstawia  

– biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projektowanych dokumentach wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy”.  

 Zaproponowane w projektach planów rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, 

sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi 

technicznej i komunikacyjnej, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru, a 

także nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rudnik nad Sanem.  
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 Projekty planów i nowe zapisy Studium, zawierają sformułowania zapewniające 

kształtowanie ładu przestrzennego oraz ochronę w zakresie środowiska, przyrody i krajobrazu. 

Przyjęte w projekcie planu ustalenia nie naruszają również zasady zrównoważonego rozwoju.  

 

 Nie istnieje zatem potrzeba wskazania alternatywnego w stosunku do przedstawionych 

w projektach planów rozwiązań,  w zakresie zagospodarowania obszaru. 

 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektach planów i Studium, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko „przedstawiają – biorąc pod 

uwagę: 

 cele i geograficzny zasięg dokumentu, 

  oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 

  oraz integralność tego obszaru  

 

- rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy”.  

 

 Ze względu na brak obszarów Natura 2000 w granicach badanego obszaru oraz w jego 

sąsiedztwie (w strefie możliwego oddziaływania rozwiązań zawartych w projektach dokumentów) nie 

wskazuje się rozwiązań alternatywnych do zawartych w każdym osobno projekcie planu, bowiem 

rozwiązania zawarte w projekcie nie mają wpływu cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru.  

 Przyjęte w projekcie planów ustalenia nie naruszają zasady zrównoważonego rozwoju. 

Zaproponowane rozwiązania: w zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania, 

warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej, gwarantują 

prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru, a także pozostają zgodne z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Rudnik nad Sanem. 

 Nie stwierdza się istotnych kolizji pomiędzy planowanym zagospodarowaniem terenu,  

a walorami ekologicznymi, kulturowymi i krajobrazowymi gminy i miasta Rudnik nad Sanem, 

dlatego też nie proponuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w zmianie 

poszczególnego planu oraz w zapisach Studium. 

 

10. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

 Metoda analizy skutków realizacji postanowień projektowanych  planów i ustaleń 

zmienianego Studium, powinna polegać na:  

1) ocenie oddziaływania realizacji projektowanego zagospodarowania poszczególnych terenów 

na środowisko; 
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2) ocenie przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ładu przestrzennego, 

warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska. 

 

 W zakresie oceny oddziaływań i skuteczności proponowanych w planach rozwiązań wskazane 

jest prowadzenie monitoringu stanu środowiska, w tym m.in.: parametrów jakości powietrza, gleb, 

zagrożeń akustycznych.  

 Monitoring powinien zawierać kontrolę takich elementów jak m.in. stan wyposażenia 

obszaru w kluczowy, dla jakości środowiska element infrastruktury jakim jest sieć kanalizacji 

sanitarnej, zachowanie odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej w granicach danego 

terenu, stosowanego rodzaju pokrycia dachowego oraz innych elementów zapewniających 

harmonijne kształtowanie projektowanej zabudowy. Okresowe przeglądy zainwestowania terenów i 

realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być 

przeprowadzane przez właściwe organy administracji.  

Badania monitoringowe mogą być również prowadzone w ramach państwowego monitoringu 

środowiska przez ustawowo wyznaczone do tego organy i instytucje. 

 

11. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO 

Obszar objęty ustaleniami projektów:  

1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem, 

2. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem, dla obszaru położonego przy ul. Piaskowej, 

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. 

Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem, 

4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo- 

usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem; 

w gminie i miecie Rudnik nad Sanem i jego otoczenie, nie sąsiadują bezpośrednio z terytoriami 

państw ościennych, a dopuszczalne ustaleniami przedsięwzięcia, jakie mogą być realizowane w jego 

obszarze, nie będą skutkowały transgranicznym oddziaływaniem na środowisko w rozumieniu 

obowiązujących przepisów. 

 

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarnkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (przed skierowaniem projektu planu do uzgodnień). 
 Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko terenu objętych 

ustaleniami: 

1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem, 

2. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Rudnik nad Sanem, dla obszaru położonego przy ul. Piaskowej, 

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. 

Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem, 
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4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo- 

usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem, 

5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej 

w Rudniku nad Sanem; 

wynika z art. 51. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (teksty jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 353 z późn. zm.): 

 Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projektach planu rozwiązania 

oraz zapisy Studium,  rozwiązania niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, 

spełniają swoją rolę oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustaleń zmiany planu mogą oddziaływać 

na środowisko.  

 Zgodnie z zapisami ustawowymi, rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w zmianie planu 

rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we 

właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 

Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy: 

 analizę środowiska, 

 identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 

 ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń, 

 ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji; 

 

W planie wskazuje się tereny przeznaczone pod następujące funkcje: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej , inwestycyjnej i 

przemysłowej  

 tereny komunikacyjne, drogi dojazdowe 

 

Dla terenów tych ustalono:  

 przeznaczenie terenów, 

 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 

zagospodarowania, 

 lokalne warunki i zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu , w tym linie 

zabudowy , gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy, 

 zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 

 tymczasowe sposoby użytkowania terenu, 

 stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę , o której mowa w art. 36 

ust. 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 

 Ustalenia planów i nowe zapisy Studium,  w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury 

technicznej pozwalają zminimalizować negatywne oddziaływanie planowanych funkcji na jakość wód 

podziemnych, środowisko akustyczne i powietrze atmosferyczne.  

 Rozwój nowych funkcji (zabudowa mieszkaniowa, usługowa i inwestycyjna) przyczyni się do 

zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej i podniesienia walorów estetycznych i krajobrazowych 

terenu opracowania i najbliższego otoczenia. 
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 Funkcjonowanie nowych terenów wiąże się z większym poborem wody oraz koniecznością 

odprowadzania ścieków i odpadów. Ustalenia planów przewidują utworzenie powierzchni 

biologicznie czynnej na działkach budowlanych, co stwarza możliwości kształtowania terenów zieleni 

urządzonej.  

 Spodziewać się będzie można nasadzeń ozdobnych gatunków drzew i krzewów, które 

pojawią się w miejsce agrocenozy.  

 Stworzenie czytelnego układu komunikacyjnego, ustalenia w zakresie sposobu 

zagospodarowania terenów oraz ustanowienie podstawowych wymogów architektonicznych pozwoli 

na wykreowanie harmonijnego krajobrazu zabudowy mieszkaniowej. 

 Nie stwierdza się istotnych kolizji pomiędzy planowanym zagospodarowaniem terenu,  

a walorami ekologicznymi, kulturowymi i krajobrazowymi gminy i miasta Rudnik nad Sanem i terenu 

opracowania – dlatego też nie proponuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w 

zmianach  planów i nowych  ustaleniach Studium. 

  Na etapie projektu planu brak jest podstaw do określenia znaczących i skumulowanych 

oddziaływań na środowisko. 

  Możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu, związanego z 

sąsiedztwem planowanych obiektów mieszkaniowych i usługowych  nie spowoduje przekroczenia 

obowiązujących standardów ochrony akustycznej. 
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13.MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015,  

2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, została przyjęta Uchwałą Nr 

239/2011 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.  

3. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

4. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 i uzupełnienie na lata 2004-2020, 

5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 

6. „Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły”, 

7. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015,  

8. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, została przyjęta Uchwałą Nr 

239/2011 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.  

9. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

10. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 

2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” 

11. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego  na lata 2007- 2020 

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr L/932/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.  

12. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego ,  

13.  (Sejmik Województwa Podkarpackiego w  dniu 28 listopada 2004 r. podjął Uchwałę Nr 

XXXI/340/04 w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego) 

14. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Niżańskiego. 

15. Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Niżańskiego Zarząd 

Powiatu Niżańskiego., 

16. Historia Rudnika na podstawie książki Zofii i Zdzisława Chmiel - "Historia jednego miasta, 

17.  Program Ochrony Przyrody NADLEŚNICTWO RUDNIK na okres od 1.01. 2012 r. do 31.12.2021 

r. 

 

 

 

 


