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1. WSTĘP 
 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone zostało przez Biuro Rozwoju 
Miasta Przemyśla na potrzeby projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Zielonka III”. 
 
Podstawy prawne wykonania opracowania: 
 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001r. art. 72 ust. 4 i 5 (Dz.U. Nr 62, 

poz.627 z 20.06.2001r.) z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298). 
 
Celem opracowania jest rozpoznanie stanu i funkcjonowania środowiska, jego 

waloryzacja oraz dostosowanie sposobu zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań 
przyrodniczych, zapewniających trwałości podstawowych procesów przyrodniczych  
i odnawialności zasobów środowiska. 
 

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej, jego zawartość jest zgodna  
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych, z dnia 9.09. 2002 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1298). 

 
Podstawą sporządzenia opracowania były: 
 kompleksowe kartowanie terenu, 
 kilkukrotna wizja terenu, 
 analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map i opracowań tekstowych. 
 
1.1 Położenie administracyjne badanego terenu 

 
Plan obejmuje obszar o pow ok. 49,6  ha położony w południowo - zachodniej części 

miasta Przemyśla, pomiędzy: ul. Grochowską i drogą polną bez nazwy od strony północnej  
i zachodniej, granicą terenu składowiska odpadów i granicą terenu lasów państwowych od 
strony południowej oraz granicą lasów i ogrodów działkowych od strony wschodniej.  

Obszar obejmuje: tereny rolnicze, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i zagrodowej, tereny odłogowane, tereny zieleni nieurządzonej, oraz teren lasów.  

 
 

2. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska  
 
2.1.1. Rzeźba terenu 
 

Według podziału fizjograficznego J. Kondrackiego obszar objęty ekofizjografią leży  
w obrębie: 
prowincji – Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem 
podprowincji – Północne Podkarpacie 
makroregionie – Pogórze Środkowobeskidzkie 
mezoregionie – Pogórze Przemyskie 

Obszar położony jest w strefie fałdów skibowych. Obejmuje fragment stoku o nachyleniu 
5-12% o ekspozycji południowej i zachodniej. Rzędne terenu wynoszą od 230,7 m n.p.m. do 
347 m n.p.m. Wysokości względne wynoszą ok. 116 m. 
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Pierwotna rzeźba terenu została częściowo zniekształcona przez działalność rolniczą, 
osadniczą i komunikację. Występują  tu liczne  naturalne skarpy oraz wykopy i skarpy wzdłuż 
dróg.  

W ramach Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej – SOPO, ogólnopolskiego programu 
Państwowego Instytutu Geologicznego w 2012 r. opracowano „Mapę osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami masowym dla miasta Przemyśla”, zgodnie z którą w północnej części 
obszaru zidentyfikowano osuwisko nieaktywne nr 51102 i w południowej części obszaru 
osuwisko nieaktywne nr  50883 (numery identyfikacyjne zgodne z bazą danych SOPO). 
 
2.1.2. Warunki geologiczne 
 

Pod względem geologicznym teren badań leży w części brzeżnej nasunięcia 
Zewnętrznych Karpat Fliszowych (jednostki płaszczowiny skolskiej) na przedpole Zapadliska 
Przedkarpackiego. 

Najstarszymi osadami występującymi w obrębie badanego terenu są utwory wieku 
kredowego (senon), reprezentowane przez serię „warstw inoceramowych" wykształconych  
w postaci łupków, łupków krzemionkowych z drobnymi przewarstwieniami piaskowców. 
Skały te w stropie są silnie spękane i zwietrzałe, przykryte warstwą glin pylastych zwięzłych 
lub glin pylastych i piaszczystych z domieszką rumoszu. 

Warstwy inoceramowe są stosunkowo odporne na wietrzenie, ale podatne na powstawanie 
osuwisk, zwłaszcza w obrębie stoków o dużym nachyleniu. Skały, rumosze i ich wietrzeliny 
są gruntami nośnymi. 

Wietrzeliny skał fliszowych przykrywają osady zboczowe wykształcone w postaci glin 
pylastych, pyłów lub lokalnie glin zwięzłych. Zaliczane są do gruntów średnionośnych. 
Utwory koluwialne występują w obrębie terenów objętych ruchami masowymi, wykształcone 
są w postaci glin pylastych zwięzłych lub iłów z domieszką rumoszu, przemieszczone lub 
predysponowane do przemieszczeń.  
 
2.1.3. Stosunki wodne 
 
Wody powierzchniowe 
 

Obszar położony jest w dorzeczu Wisły w zlewni rzeki Wiar. Rzeka Wiar przepływa w 
odległości ok. 3700 m na wschód od badanego terenu.   

Rzeka charakteryzuje się znaczną zmiennością stanów wód, z bardzo wyraźnie 
zaznaczonymi wezbraniami wiosennymi oraz letnimi. Stany niżowe występują jesienią oraz 
zimą. Na badanym obszarze występują wody powierzchniowe w postaci niewielkiego 
bezimiennego cieku. 

 
Charakterystyka hydrologiczna rzeki Wiar w profilu wodowskazowym Krówniki (okres 
obserwacji 1981 – 2010): 
 powierzchnia zlewni – 793,63 km² 
 kilometr wg. MPHP – 3,51 km 
 SCWP (scalona część wód powierzchniowych) – GW0813 
 SSQ (średni roczny przepływ) – 6,671 m³/s, 
 SNQ (średni niski przepływ) – 0,921 m³/s, 
 NNQ (najniższy przepływ) – 0,330 m³/s, 
 Qgw90% (przepływ o gwarancji wystąpienia 90%, który wraz z przepływami wyższymi 

od niego trwa przez 90% wielolecia objętego obliczeniami hydrologicznymi) –  
1,200 m³/s, 
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 W90 (współczynnik) – 1,3029, 
 antropopresja – N (niska). 
 

Wahania stanu wód łagodzone są przez oddziaływanie zespołu zbiorników retencyjnych 
Solina – Myczkowce. Przy prawidłowej  gospodarce zespołu zbiorników, przepływy 
minimalne nie powinny spadać poniżej 6,0 m3/s, a wielkie wody prawdopodobne powinny 
ulec obniżeniu z Q1%=2270 m3/s do Q1%=1830 m3/s. 
 

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), 
zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (M.P. z 2011r. 
Nr 49 poz. 549), na obszarze dorzecza wydzielono jednolite części wód powierzchniowych 
(JCWP).  

Zgodnie z powyższym Planem, teren objęty ekofizjografią położony jest w JCWP: Wiar 
od granicy państwa do ujścia. 

 
Tab. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) występujące na terenie objętym ekofizjografią. (Ocena 
stanu zgodnie z badaniami WIOS Rzeszów 2013.) 

 
Lp. Jednolita część wód powierzchniowych JCWP Scalona 

część wód 
powierzch. 

Typ JCWP Status/ 
Ocena stanu 

Cel środowiskowy 
Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

2. PRLW2000922499 Wiar od granicy 
państwa do 
ujścia 

GW0813 mała rzeka 
wyżynna 
węglanowa (9) 

silnie 
zmieniona 
część wód/ 
ZŁY 

dobry potencjał 
wód 

 
 
Zagrożenie powodziowe - zgodnie z opracowaniem Dyrektora RZGW w Krakowie teren 
opracowania położony jest poza obszarami szczególnie zagrożonymi powodzią oraz poza 
granicami zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 0,5%, 1% i 10%.  
 
Jakość wód powierzchniowych 
 

W 2013 r. badania i ocenę jakości wód powierzchniowych przeprowadzono w oparciu  
o Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata  
2013-2015, zgodnie z wymogami RDW. Klasyfikacja wód rzeki Wiar była prowadzona przez 
WIOŚ w Rzeszowie dla jednolitych części wód powierzchniowych (jcw), w ramach 
monitoringu diagnostycznego: 
 jednolitej części wód powierzchniowych – Wiar od granicy państwa do ujścia (kod 224) 
 punktu pomiarowo kontrolnego Wiar- Stanisławczyk (kod PL01S1601_1919) 

 
Tab. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych 
częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny w 2013 r.  
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W PGW cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych zostały oparte 
na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych 
i hydromorfologicznych, określających stan ekologiczny wód oraz wskaźników chemicznych 
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez 
wody dobrego stanu.  

Za cele środowiskowe przyjęto wartości graniczne odpowiadające dobremu stanowi wód. 
Przy ustalaniu celów środowiskowych brano pod uwagę aktualny stan JCW w związku  
z wymogiem niepogarszania ich stanu.  
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Dla silnie zmienionych części wód, jakim jest: JCWP Wiar od granicy państwa do 
ujścia, celem środowiskowym jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego 
i w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
chemicznego. Wyznacznikami dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód są 
określone wartości graniczne w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i 
fizykochemicznych. 
 
Wody podziemne 
 

Teren objęty opracowaniem cechuje się skomplikowanymi warunkami 
hydrogeologicznymi. Wody gruntowe typu szczelinowego związane są z występowaniem 
trzeciorzędowych i kredowych piaskowców zalegających naprzemianlegle z łupkami. Istnieją 
tu niezbyt korzystne warunki dla ujęcia wód z uwagi na skomplikowaną budowę geologiczną 
oraz niewielką wodonośność piaskowców. 
 W prowadzonych badaniach na potrzeby „Aktualizacji opracowania fizjograficznego 
ogólnego dla m. Przemyśla w skali 1:10 000 wyk. E. Nowak 1996 r. w we wschodniej części 
obszaru nawiercono ustabilizowany poziom wód gruntowych na głębokości 9,5 m p.p.t. 
(otwór archiwalny 105/05). 

 
Jakość wód podziemnych  
 

Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut 
Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo Wodne państwową służbą hydrogeologiczną 
zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd), wyznaczonych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Celem monitoringu wód podziemnych jest  określenie stanu ilościowego i chemicznego 
oraz analizy presji antropogenicznych. 

Ocena stanu chemicznego realizowana jest na potrzeby zarządzania zasobami wód 
podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych, ukierunkowanych na 
osiągnięcie dobrego stanu wód. Ponieważ JCWPd, wyznaczone na terenie województwa 
podkarpackiego nie mają statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu, nie wykonywano 
monitoringu operacyjnego. 

 
Zgodnie z PGW dorzecza Wisły przedmiotowy obszar znajduje się w zasięgu JCWPd  

nr 158 
 kod europejski –PLGW2200158, 
 nazwa JCWPd – 158, 
 region wodny - górnej Wisły, 
 ekoregion – wyżyny wschodnie (15), 
 ocena stanu ilościowego – dobry, 
 ocena stanu chemicznego – dobry, 
 ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - nie zagrożony. 
 Cel środowiskowy - utrzymanie i nie pogarszanie dobrego stanu wód. 
 

Cele środowiskowe dla wód podziemnych w PGW na obszarze dorzecza Wisły: 
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych; 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych; 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 
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 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności 
człowieka. 
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym (stan odpowiadający JCWPd 158 w 
obrębie którego znajduje się teren objęty ekofizjografią, celem środowiskowym jest 
utrzymanie takiego stanu. 

 
Gospodarka wodno – ściekowa 

 
Przedmiotowy obszar jest zaopatrywany w wodę z wodociągu miejskiego, lecz sieć 

zlokalizowana jest jedynie wzdłuż ul. Grochowskiej. Na obszarze opracowania brak jest sieci 
kanalizacyjnej,  nieliczna zabudowa mieszkaniowa odprowadza ścieki do zbiorników 
bezodpływowych skąd transportowane są do miejskiej oczyszczalni ścieków. 

 
Część terenu opracowania leży w aglomeracji Przemyśl (UCHWAŁA NR XLIV/904/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r.)  
z  równoważną liczbą mieszkańców 72995 i jedną oczyszczalnią ścieków.  

Zgodnie z  rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Górnej Wisły na obszarze aglomeracji występują ograniczenia w 
korzystaniu z wód (§ 17), polegające na zakazie: 
1) wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje priorytetowe 
lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 
2) wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne: 
a) na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku 
triasowego; 
b) na obszarze aglomeracji o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne; 
c) w odległości mniejszej niż 100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego piętrzenia 
zbiornika wodnego; 
3) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych w odległości mniejszej niż 100 
metrów od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego piętrzenia zbiornika wodnego. 

 
 
2.1.4. Warunki topoklimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, hałas 

 
Klimat  
 

Według Okołowicza i Gumińskiego, miasto Przemyśl leży w ramach przejściowego 
klimatu strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie Dzielnicy Podkarpacka. 
Charakterystyka dzielnicy klimatycznej w pkt. monitoringu Przemyśl: 
 
 amplituda temperatur – 22,5°C w skali roku, 
 średnia roczna temperatura – 8,3°C, 
 opad roczny – 703,1 mm, 
 średnia roczna dni mroźnych  – 30, 
 średnia roczna dni z przymrozkiem - 109 dni od października do kwietnia, 
 średni czas zalegania pokrywy śnieżnej - 80 - 90 dni,  
 średnia roczna dni z mgłą – 44, 
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 okres wegetacji - 200 - 220 dni, 
 najwyższa wilgotność powietrza – zimą, 
 najniższa wilgotność powietrza – latem,  
 najmniejsze zachmurzenie - od lipca do września, 
 najwyższe zachmurzenie - od listopada do lutego, 
 najwięcej opadów - czerwiec 150,7 mm, 
 najmniej opadów – październik 16,0 mm, 
 wiatry  - zach. i pd. – zach. oraz typu fenowego, 
 jesień - ciepła i długa, 
 lato – upalne, 
 średni czas trwania termicznych pór roku: 

 przedwiośnie - 24 dni, 
 wiosna - 54 dni, 
 lato - 107 dni, 
 jesień - 57 dni, 
 przedzimie - 28 dni, 
 zima - 89 dni. 

 
Warunki klimatu lokalnego są uzależnione od wysokości n.p.m., ekspozycji  

i spadku terenu oraz rodzaju, wieku i zwarcia drzewostanu.  
Na analizowanym obszarze występują korzystne warunki klimatyczne wynikające   

z położenia obszaru na stoku o ekspozycji południowej i zachodniej.  
 

Zanieczyszczenie powietrza 
 

Badany obszar nie był objęty monitoringiem zanieczyszczenia powietrza. Dane dotyczące 
stężenia poziomu zanieczyszczeń w powietrzu pochodzą z punktu monitoringu powietrza 
przy ul. Grunwaldzkiej. 

Jakość powietrza atmosferycznego  na terenie strefy Miasto Przemyśl, w roku 2013 
określono na podstawie danych WIOŚ Rzeszów. 
 
Tab. Poziom stężenia zanieczyszczeń oraz klasy wynikowe i klasyfikacja ogólna 
 

Substancja 

Średnioroczne stężenie poziomu 
zanieczyszczeń [g/m3] Symbol 

klasy 
wynikowej 

Symbol klasy 
ogólnej Stan faktyczny Dopuszczalna 

norma 
SO2 6,3 20 A 

C 

NO2 16,6 40 A 
PM10 32,3 40 C 
PM2,5 24,3 25 C 

Pb  0,5 A 
C6H6 1,8 5 A 

03   A 

 
W mieście Przemyślu nie ma przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów stężeń 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ołowiu oraz benzenu. 
Przekroczenia standardów emisyjnych, ustalonych dla pyłu zawieszonego PM10, 

notowane są w Przemyślu od 2004 r. Na tej podstawie Przemyśl, w rocznych ocenach jakości 
powietrza, od kilku lat jest kwalifikowany do klasy C.  
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Wysokie wartości pyłu zawieszonego w powietrzu na terenie miasta odnotowano głównie  
w okresie grzewczym. Źródłem zanieczyszczenia są lokalne emitery, głównie  piece  
i kotłownie węglowe oraz transport samochodowy. 

Zanieczyszczenia powstające głównie w wyniku niskiej emisji należy ograniczyć  
poprzez centralizację ogrzewania lub zmianę czynnika grzewczego na ekologiczny - gaz lub 
olej opałowy. 

Z uwagi na peryferyjne położenie i niską intensywność zabudowy, poziom 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, na badanym obszarze, może być  mniejszy 
niż w pozostałej części miasta Przemyśla.  
 
Hałas  
 

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Obwieszczenie Ministra 
Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych oraz linie elektromagnetyczne , wyrażone wskaźnikami L DWN i L N, 
które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 
ochrony przed hałasem.  

 

 
Tab. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 
 

L.p. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 
 

Drogi lub linie kolejowe 
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

pora dnia -przedział 
czasu odniesienia 

równy 16 godzinom 

pora nocy -
przedział czasu 

odniesienia równy 
8 godzinom 

pora dnia -przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po 
sobie następującym 

pora nocy -przedział 
czasu odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie 
nocy 

1 a Obszary A ochrony  
    uzdrowiskowej 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze  
   stałym lub wielogodzinnym  
    pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 
d. Tereny mieszkaniowo -

usługowe 

68 59 55 45 

4 a. Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców ze zwartą 
zabudową mieszkaniową i 

70 65 55 45 
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koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i 
usługowych 

 
 

Na przedmiotowym obszarze obowiązują normy dla terenów: 
 pkt2a. Tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej 

 Dopuszczalny poziom hałasu dla tego terenu wynosi: 
- 64 dBA w porze dnia, 
- 59 dBA w porze nocy, 

 pkt 3a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,  
3b. Tereny zabudowy zagrodowej, 3c. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, 3d. Tereny 
mieszkaniowo –usługowe. 

 Dopuszczalny poziom hałasu dla tych terenów wynosi: 
- 68 dBA w porze dnia, 
- 59 dBA w porze nocy. 

 
Obszar objęty opracowaniem leży w zasięgu oddziaływania hałasu komunikacyjnego  

z ulicy Grochowskiej, na której występuje znikomy ruch samochodowy. Na badanym terenie 
nie były prowadzone pomiary natężenia hałasu.  

Na badanym terenie, nie występują źródła hałasu mogące stanowić zagrożenie dla 
lokalnego klimatu akustycznego.  
 
2.1.5. Gleby 

 
Według mapy glebowo – rolniczej, na obszarze objętym ekofizjografią występują  

następujące kompleksy glebowe: 
 Tz ls- tereny zabudowane, lessy i utwory lessowate 
 Tz li- tereny zabudowane, lessy i utwory lessowate ilaste 
 1C li- kompleks pszenny bardzo dobry, czarnoziemy właściwe, lessy i utwory lessowate 

ilaste 
 2B li- kompleks pszenny dobry, gleby brunatne właściwe lessy i utwory lessowate ilaste. 

 
Klasyfikacja użytków gruntowych /zgodnie z mapą ewidencji gruntów: 
 
 grunty orne- R 
 tereny mieszkaniowe- B 
 tereny przemysłowe- Ba 
 grunty rolne zabudowane -B 
 tereny rekreacyjno wypoczynkowe- Bz 
 drogi- dr 
 lasy- Ls 
 zadrzewienia – Lz 
 pastwiska - Ps 

 
 

 
  



Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb mpzp „Słowackiego III” 
 

12 
 

 



Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb mpzp „Słowackiego III” 
 

13 
 

W obszarze opracowania występują gleby od  III do VI klasy bonitacyjnej. Zgodnie  
z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r, o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1205 z póz zm.), gleby te nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
chronionych na cele nierolnicze. 
 
2.1.6. Złoża surowców mineralnych 

 
Badany teren położony jest w granicach złoża gazu ziemnego, obejmującego swym 

zasięgiem obszar prawie całego miasta Przemyśla i części sąsiednich gmin. 
Gaz występuje w piaszczystych seriach mioceńskich i jest związany ze strefą brzeżną 

nasunięcia Karpat fliszowych na obszar Zapadliska. 
Dla złoża gazu został utworzony Obszar Górniczy Gazu Ziemnego „Przemyśl” – decyzja 

MOŚZNiL nr GOsm/1543/C/94 z dnia 16.06.1994 r. 
 

2.1.7. Flora i fauna 
 

W południowej części obszaru zlokalizowany jest zwarty kompleks zieleni wysokiej o 
powierzchni ok. 18ha. Powierzchnie leśne w większości zostały objęte planami urządzania 
lasu: 
1. Uproszczony plan urządzenia lasu mienia komunalnego miasta Przemyśla, okres 

gospodarczy od 1.01.2009 r. do 31.12.2018 r. 
2. Uproszczony plan urządzenia lasu miasta Przemyśla (lasy prywatne) okres gospodarczy 

od 1.01.2011 r. do 31.12.2020 r. 
Na obszarze tym przeważają graby, jesiony, brzozy  w różnym wieku. 
Zadrzewienia i zakrzewienia na obszarze opracowania - nie sklasyfikowane jako lasy 

występują w postaci zadrzewień przydrożnych i roślinności przydomowej o zróżnicowanym 
składzie gatunkowym- wierzba, świerk, jarzębina, dąb. 

Strome skarpy poza terenami leśnymi), trudne do zagospodarowania, oraz miedze i 
nieużytki, zajmują zbiorowiska zarośli z tarniną i głogiem Rubo fruticosi – Prunetum 
spinosea. 

Rozwój rolnictwa wyrugowały z tego obszaru naturalną roślinność piętra pogórza. Na 
obszarze objętym badaniami zbiorowisk roślinności naturalnej występują  jedynie w postaci 
ziele leni wysokiej. 

Najliczniejszymi przedstawicielami fauny na tym terenie są ptaki. Skład awiofauny 
zależy od stopnia zróżnicowania siedliska oraz od gatunku i wieku drzewostanów. 

Obszar objęty ekofizjografią leży w niedużej odległości Cmentarzem Komunalnym przy 
ul. Słowackiego, który jest miejscem gniazdowania /wg. P. Kunysza, 1996 r./ ok. 39 
gatunków ptaków. Dominującymi gatunkami jest grzywacz (Columba palumbus), sierpówka 
(Streptopelia decaocto), kukułka (Cuculus canorus), puszczyk (Strix Aluto), sowa uszatka 
(Asio otus), krętogłowa (Junx torquila), dzięcioł duży (Dendrocopos major).  
Ponadto można spotkać : dzięciołka (Dendrocopos minor), rudzika (Erithacus rubecula), 
pleszkę (Phoenicurus phoenicurus), płochacz pokrzywnica (Prunella modularis), kosa 
(Turdus merula), kwiczoła (Turdus pilaris), drozda śpiewaka (Turdus philomelos), zaganiacza 
(Hippolais icterina), piegżę (Sylvia curruca), pokrzewkę ogrodową (Sylvia borin), cierniówkę 
(Sylvia communis), pokrzewkę czarnołbistą (Sylvia atricapilla), świstunkę leśną 
(Phylloscopus sibilatrix), pierwiosnka (Phylloscopus collybita), piecuszka (Phylloscopus 
trochilus), muchołówkę szarą (Muscicapa strata), sikorę bogatą (Parus major), sikorę modrą 
(Parus caeruleus), sikorę ubogą (Parus palustris), kowalika (Sitta europaea), pełzacza 
ogrodowego (Certhia brachydactyla), wilgę (Oriolus oriolus), sójkę (Garrulus glandarius), 
srokę (Pica pica), kawkę (Corvus monedula), szpaka (Sturnus vulgaris), ziębę (Fringilla 
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coelebs), kulczyka (Serinus serinus), dzwońca (Carduelis Chlorus), szczygła (Carduelis 
carduelis), makolągwę (Carduelis cannabina) i trznadla (Emberiza citrinella). 

 
Na obszarze Cmentarza Głównego występują także płazy i ssaki, których 

przedstawicielami są: żaba trawna (Rana temporaria), wiewiórka (Sciurus vulgaris), kuna 
domowa (Martes foina), łasica (Mustela nivalis), nietoperze: gacek wielkouch (Plecotus 
auritus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), mopek (Barbastella barbastella), jeż 
(Erinaceus europaeus). 

Na obszarze objętym ekofizjografią nie stwierdzono występowania objętych ochroną 
prawną, miejsc lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt oraz chronionych prawnie stanowisk 
roślin i grzybów. Aczkolwiek trudno dostępne tereny leśne sąsiadujące bezpośrednio  
z obszarami Natura 2000, mogą być ich siedliskiem. 

Teren leży poza Obszarem Chronionego Krajobrazu, poza Parkiem Krajobrazowym  
i Obszarem Natura 2000. Nie występują na nim ograniczenia w sposobie zagospodarowania 
wynikające z ustawy „O ochronie przyrody”. 
 
2.2. Dotychczasowe zmiany w środowisku  
 
Obecny stan zagospodarowania i użytkowania terenu  
 
Obszar obejmuje: 
 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, 
 tereny łąk i pastwisk, 
 tereny rolnicze, 
 tereny odłogowane, 
 tereny lasów (zgodnie z mapami ewidencyjnymi), 
 tereny zieleni nieurządzonej, 
 tereny komunikacji: utwardzone i nieutwardzone. 

  
Tereny zabudowane i utwardzone zajmują niewielką część obszaru. Istniejąca sieć dróg 

jest w dobrym stanie technicznym. Południowo-zachodnią cześć obszaru zajmują głownie 
lasy i inna zieleń wysoka. 

Teren położony jest w zasięgu Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl” – decyzja 
MOŚZNiL nr GOsm/1543/C/94 z dnia 18.06.1994 r. 

Obszar w zainwestowanej części jest zwodociągowany. Brak jest sieci kanalizacyjnej. 
Nieliczna zabudowa mieszkaniowa odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych. 
 
Zmiany w środowisku. 
 

Środowisko przyrodnicze terenu jest przekształcone antropogenicznie, głównie przez 
działalność rolniczą. 

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Przemyśla teren położony jest: 
1) w jednostce przestrzennej III Ogólnomiejskiej, obejmującej tereny przeznaczone do 

funkcji ogólnomiejskiej w podstrefie III./MN – 9. 
 
Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego 

Zielonka „III./MN - 9” – obejmujące istniejące zespoły budownictwa jednorodzinnego i 
usług podstawowych oraz rekreacji w rejonie ulic: Pasteura, Grochowska, Ziemowita,  
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Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania i wytyczne do MPZP i decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu :  
Ustala się:  

- kierunkowo likwidację istniejących gospodarstw rolnych i przekształcanie ich w 
gospodarstwa agroturystyczne, budynki mieszkalne jednorodzinne z usługami 
sportowo – rekreacyjnymi, budynki pensjonatowe,  

- użytkowanie zabudowy zagrodowej z tradycyjną hodowlą zwierząt wyłącznie pod 
warunkiem spełnienia wymagań przepisów o ochronie środowiska, szczególnie w 
sprawie budynków przeznaczonych do hodowli zwierząt, wyposażenia zagród w 
urządzenia do gromadzenia płynnych i stałych odchodów zwierzęcych i 
dopuszczalnych sposobów ich wykorzystania w gospodarstwach,  

- ochronę panoramy wzgórz Zielonka dla całego obszaru polegającą na:  
 ograniczeniu wysokości zabudowy do maksymalnie 3 kondygnacji 

nadziemnych z obowiązkowym poddaszem mieszkalnym i pokryciem dachu 
dachówką ceramiczną lub blachą tłoczoną (blachodachówką), w 
dopuszczalnych kolorach: naturalnej terakoty, grafitowym lub oliwkowym,  

 obowiązkowym kształcie dachu – dwuspadowym lub wielospadowym i 

nachyleniem połaci 35 – 45 
o

,  
 dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wskazane zapewnienie 

minimalnej wielkości działki budowlanej – 0,15 ha,  
 ograniczeniu powierzchni zabudowy do 40 % powierzchni działki i obowiązku 

przeznaczenia pozostałej części jako biologicznie czynnej  
 obowiązku dostosowania architektury nowej zabudowy do stylu 

architektonicznego całego zespołu, z wykorzystaniem charakterystycznych 
elementów architektonicznych: ganek, weranda, podcień, okap dachu, szczyt 
itp. oraz materiałów budowlanych,  

 dopuszczeniu nowej zabudowy gospodarczej i garażowej wyłącznie z 
tradycyjnych materiałów ściennych, oraz z obowiązkowymi dachami stromymi 

o kącie nachylenia połaci 35-45 
o

,  
- uzupełnienia obszaru nową zabudową jednorodzinną na wolnych działkach pod 

warunkiem dostosowania się do ograniczeń wynikających z ochrony panoramy oraz 
zapewnienia miejsc do parkowania w ilości: 1 miejsce postojowe lub miejsce w 
garażu/ 1 mieszkanie, a dla zabudowy mieszkalno-usługowej dodatkowo 1 miejsce 

postojowe / 25 m
2 

powierzchni sprzedaży,  
- nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynków pod warunkiem zachowania przepisów 

o warunkach technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie, dostosowania się do ograniczeń wynikających z ochrony panoramy oraz 
zapewnienia miejsc do parkowania w ilości: 1 miejsce postojowe lub miejsce w 
garażu / 1 mieszkanie, 
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- przy modernizacji zbiorczego i lokalnego układu komunikacyjnego – wskazane, w miarę 

możliwości, zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla niezabudowanej przestrzeni 
produkcji rolnej, osób niepełnosprawnych oraz wydzielenie ścieżki rowerowej,  

- obowiązek ograniczenia istniejących uciążliwości mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska do granic działki,  

- lokalizacja budynków mieszkalno-usługowych i wolnostojących obiektów usługowych i 
handlowych (za wyjątkiem obiektów tymczasowych) pod warunkiem dostosowania 
się do ograniczeń wynikających z ochrony panoramy, zapewnienia dojazdu dla 
zaopatrzenia, dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych, rowerów z 
parkingami i urządzeniami obsługi ruchu rowerowego oraz uwzględnienia miejsc do 

parkowania w ilości 1 miejsce postojowe / 25 m
2 

powierzchni sprzedaży,  
- przy ustalaniu lokalizacji obiektów użyteczności publicznej należy zapewnić: 

dostępność komunikacyjną dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględnienie miejsc 

do parkowania samochodów w ilości 1 miejsce postojowe / 25 m
2 

powierzchni 
użytkowej.  

 
 
Obszary leśne na terenie miasta III./RS-9  
Obejmuje obszaru lasów w dzielnicach: Lipowica Zielonka i Pikulice.  
Dopuszczalne zmiany oraz sposób zagospodarowania i wytyczne do MPZP:  
Ustala się:  

- nadrzędność ustaleń określonych dla „Podstawowego Systemu Przyrodniczego”, 
„Wspomagającego Systemu Przyrodniczego” oraz „Systemu Ochrony Panoramy” 
zawartych w rozdziałach 1.3.5.; 1.3.6.;1.3.7. i 3.,  

- zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy i przeprowadzania sieci infrastruktury technicznej,  
- lokalizacja ścieżek, miejsc wypoczynku i ścieżek dydaktycznych na podstawie planów 

urządzenia lasu,  
 

- dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne pod warunkiem przestrzegania przepisów 
ochrony gruntów leśnych,  

- dopuszcza się poszerzenie obszarów leśnych o tereny osuwiskowe i zagrożone 
osuwiskami, nieprzydatne dla innych form użytkowania oraz sąsiadujące ze 
składowiskiem odpadów jako zieleń izolacyjna.  

 
2.3. Struktura przyrodnicza obszaru,  w tym różnorodności biologicznej 
 

Pogórze Przemyskie, w obrębie którego położony jest badany teren, odgrywa istotną rolę 
w funkcjonowaniu ponadlokalnych systemów przyrodniczych i obszarów chronionych. 

Struktura przyrodnicza obszaru objętego ekofizjografią charakteryzuje się dużą 
różnorodnością ze względu na niewielkie zainwestowanie na tym obszarze. 

Odpowiednie kształtowanie terenów otwartych powinno rozwijać zdolność środowiska do 
naturalnej i półnaturalnej samoregulacji.  

Na obszarze nie występuje zwarta zabudowa.  
Lasy w południowo-zachodniej części obszaru stanowią bezpośrednie połączenie obszaru 

opracowania z obszarami natura 2000 leżącymi na zachód od granicy miasta. 
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2.4. Powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem  
 

Powiązania przyrodnicze tworzą tereny otwarte, las, zieleń przydomowa oraz 
zadrzewiania i zakrzewienia przydrożne. 

 
Tab. Odległości od najbliższych form ochrony przyrody  
 

Nazwa Odległość w [km] 

Rezerwaty 

Jamy 4,20 

Winna Góra 4,10 

Szachownica w Krównikach 6,00 

Parki krajobrazowe 

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 0,06 

Obszar chronionego krajobrazu 

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu 0,20 

Natura 2000 Obszar specjalnej ochrony 

Pogórze Przemyskie PLB180001 0,06 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Rzeka San PLH180007 2,00 

Ostoja Przemyska PLH180012 0,06 

Fort Salis Soglio PLH180008 9,00 

Stanowiska dokumentacyjne 

Olistolit Jurajski 1,70 

 
 
2.5. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 
 

Na obszarze objętym ekofizjografią nie stwierdzono występowania prawnie chronionych 
stanowisk roślin i grzybów oraz miejsc lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt. Nie występują 
na nim inne obszary i obiekty objęte ochroną prawną, w myśl ustawy  
o ochronie przyrody poza w/w. 

 
Najbliższe, wielkoprzestrzenne obszary chronione to: 
 
 Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ok. 145 ha  

(w granicach miasta), utworzony Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Przemyskiego  
z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego z 1998 r. Nr 10, poz. 112), 
zm. uchwałą nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 
czerwca 2014r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz.Urz.Woj.Podk. 2014.1959) 
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 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty 
(OZW) „Rzeka San”, kod PLH 180007, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 
2009/93/WE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji z dnia  
12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny ( Dz.U. Unii Europejskiej L 43 z 13/02/2009). 
Obejmuje odcinek środkowego Sanu, położony pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. Na 
terenie miasta OZW  „Rzeka San” zajmuje odcinek rzeki o powierzchni ok. 62.1 ha Jest 
to ważna ostoja wielu gatunków ryb cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu 
widzenia, zasiedlona m.in. przez zdecydowanie największą w kraju populację kiełbia 
Kesslera (Gobio kessleri), stanowiącą  przypuszczalnie ok. 80% tego gatunku na obszarze 
Polski.  
W części poniżej Przemyśla żyje liczna populacja  kiełbia białopłetwego (Gobio 
albipinnatus). Występuje tu także liczna i stabilna osiadła populacja certy (Vimba vimba) 
oraz jedna z najliczniejszych populacji piekielnicy (Alburnoides bipunctatus)- położony 
ok. 2 km, na północ od granic opracowania, 

 Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty „Ostoja 
Przemyska” kod PLH 180012, zatwierdzony, jako obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/UE z dnia 12 grudnia 2008r. 
przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43/63 z 13.02.2009 r.), 
powiększony do obecnej powierzchni o Fort Grochowce (zimowisko nietoperzy  
i kompleks łąkowy ze stanowiskami motyli) decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE 
(decyzja KE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG czwartego, zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 33/146 z 8.02.2011 r.). Ważna ostoja fauny puszczańskiej,  
z dużymi drapieżnikami: wilkiem i rysiem oraz dużymi ssakami roślinożernymi. 
Stwierdzono tu w sumie 18 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
Wśród bezkręgowców występują endemiczne elementy wschodnio-karpackie. Bogata 
flora roślin  naczyniowych liczy ok. 900 gatunków, w tym gatunki zagrożone, chronione  
i rzadkie. W obszarze zachowały się typowo wykształcone siedliska leśne, zwłaszcza 
buczyny oraz łęgi, porastające brzegi naturalnie meandrujących rzek - łącznie 
zidentyfikowano tu 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej,  
w tym priorytetowe murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy  
z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) z istotnymi stanowiskami storczyków. 
Granica Obszaru pokrywa się częściowo z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego. 
Na terenie miasta zajmuje ok. 183,5 ha.– położony ok. 0,06 km na południe od granicy 
opracowania, 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”, kod PLB 
180001, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004r.  
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r., Nr 229, 
poz. 2313), zastąpionym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 stycznia 2011r. 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r., Nr 25, poz. 133 i Nr 67, 
poz. 358 z późn. zm.). Obszar ten stanowi ostoję chronionych gatunków ptaków i miejsce 
lęgowe bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, derkacza (gatunki zagrożone 
w Europie). Granica Obszaru pokrywa się częściowo z przebiegiem granicy Parku 
Krajobrazowego. Na terenie miasta OSP „Pogórze Przemyskie” zajmuje powierzchnię  
ok. 183,5 ha- położony ok. 0,06 km na południe od granicy opracowania, 
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 Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego o powierzchni  ok. 94 ha (w granicach 
miasta), utworzony Rozporządzeniem Nr 73 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 
października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. 
Woj. Podkarp. z 2005 r. Nr 137, poz.2089) zastąpionym uchwałą nr XXXIX/792/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 
poz.3605)- położony ok. 0,06 km na południe od granicy opracowania. 
 

Najbliższe rezerwaty przyrody to:  
 
 „Winna Góra” - Rezerwat florystyczny, ścisły o powierzchni 0,1080 ha, położony  

w północnej części miasta, w dzielnicy Winna Góra. Został powołany mocą Zarządzenia 
Nr 263  Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (M.P.z 1954 r. Nr 119, poz. 1684) 
zmienionego Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dn. 9 IX 2003r. (Dz. Urz. 
Woj. Podk.z 2003 r. nr 110,poz.1679). Ochronie podlega naturalne stanowisko wisienki 
karłowatej /Cerasus fruticosa/, która jako relikt okresu holoceńskiego osiąga w Polsce 
północne granice swojego występowania- położony ok. 2,10 km na północ od granic 
opracowania, 

 „Jamy” - Rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995r. 
(M.P. z 1995 r. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony jedynego w Polsce stanowiska lnu 
austriackiego- położony ok. 2,20 km na północ od granic opracowania, 

 „Szachownica w Krównikach”- Rezerwat florystyczny o powierzchni 16,67 ha, powołany 
mocą Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 16 września 1974 r. 
(M.P. 1974.32.194) w celu ochrony stanowiska rzadkiej rośliny, szachownicy 
kostkowatej- położony ok.6 km na wschód od granic opracowania. 

 
Zasobem przyrody prawnie chronionym, na obszarze objętym ekofizjografią jest Obszar 

Górniczy Gazu Ziemnego „Przemyśl”. – decyzja MOŚZNiL nr GOsm/1543/C/94 z dnia 
18.06.1994r. 

 
2.6. Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna 
 

Zgodnie ze Studium obszar znajduję się w całości w strefie ochrony krajobrazu 
naturalnego - „strefa ochrony Zniesienia, Kruhela i Zielonki”. 
 
2.7. Dziedzictwo historyczne 
 

Obszar leży poza strefami ochrony konserwatorskiej A, B i C. lecz podlega ochronie 
konserwatorskiej ze względu na położenie w obszarze stanowisk archeologicznych: 168, 169, 
205, 317, 322 według numeracji obowiązującej na terenie miasta Przemyśla. 
 
2.8. Jakość środowiska, jego zagrożenia, identyfikacja źródeł tych zagrożeń 

 
Jakość środowiska w 2013 roku, określono dla obszaru miasta Przemyśla, na podstawie 

danych zawartych w opracowaniach WIOŚ w Rzeszowie. 
 
Podstawowe dane dotyczące jakości środowiska: 
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Zanieczyszczenie powietrza - dla obszaru miasta Przemyśla - wszystkie substancje 
zanieczyszczające powietrze mieszczą się w dopuszczalnej normie. Zanieczyszczenie pyłem 
PM 2.5 zbliża się do granicy normy. 
Na terenie miasta obowiązuje Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej - przyjęty 
Uchwałą Sejmiku Województwa XXXIII/608/13 z 29.04.2013r. w sprawie określenia 
programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej. 
 Program został określany ze względu na wielokrotne, stwierdzone przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów stężeń średniodobowych i stężeń średniorocznych, pyłu 
zawieszonego PM10. Celem Programu jest opracowanie harmonogramu działań, których 
wdrożenie zapewni zmniejszenie ponadnormatywnego poziomu stężeń zanieczyszczeń do co 
najmniej poziomu dopuszczalnego i utrzymanie go na tym poziomie. Termin realizacji 
Programu ustalony został uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 118/2013 z dnia 
27.06.2013r. na 31 grudnia 2020 r. 
 
Poziom hałasu – na terenie opracowania brak jest znaczących źródeł hałasu. 
 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych - Obszar opracowania w całości położony jest w 
zlewni  rzeki Wiar.  
 
Tab. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych 
częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny w 2013 r.  
 

 
 
Zanieczyszczenie wód podziemnych – obszar opracowania położony jest w JCWPd nr 158 

 kod europejski –PLGW2200158, 
 nazwa JCWPd – 158, 
 region wodny - górnej Wisły, 
 ekoregion – wyżyny wschodnie (15), 
 ocena stanu ilościowego – dobry, 
 ocena stanu chemicznego – dobry, 
 ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - nie zagrożony. 
 Cel środowiskowy - utrzymanie i nie pogarszanie dobrego stanu wód. 

 
Tereny zalewowe – Teren opracowania położony jest poza obszarami bezpośredniego 
zagrożenia powodzią oraz poza granicami zalewu wodą o prawdopodobieństwie 
przewyższenia p = 0,5%, 1% i 10%.   
 
Na terenie nie występują obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Na terenie formę ochronną posiadają: 
 Obszar Górniczy Gazu Ziemnego „Przemyśl” utworzony decyzją MOŚZNiL  

nr GOsm/1543/C/94 z dnia 18.06.1994r. 
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 Odwiert gazowy P-70 położony poza obszarem opracowania, jednak wyznaczona strefa 
ochronna obejmuje część terenu opracowania 

 
Szczególnym zagrożeniem jest znajdujące się w sąsiedztwie terenu opracowania 

składowisko odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 (Dz.U. Nr 257,poz. 2573) składowiska odpadów uznane zostały za obiekty 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Ze względu na zagrożenie, jakie 
stanowią, w klasyfikacji obiektów budowlanych zaliczane są do trzeciej kategorii 
geotechnicznej.  

Przy ocenie oddziaływania na środowisko składowiska odpadów należy wziąć pod uwagę 
czynnik czasu, który jest czynnikiem determinującym tempo i intensywność przemian 
fizykochemicznych zachodzących na składowisku. Nawet, jeśli wyniki badań nie wykazały 
negatywnego oddziaływania, należy zdawać sobie sprawę, że obrazują one stan 
środowiska w badanym momencie. 
 
3. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska 
 
3.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji 

 
Odporność różnych typów środowiska na czynniki antropogeniczne warunkowana jest 

przez poszczególne cechy komponentów przyrodniczych: budowę geologiczną, zwięzłość  
i przepuszczalność gruntu, wysokość względną, głębokość zalegania wód podziemnych, 
warunki klimatu lokalnego i typ roślinności rzeczywistej. Cechy tych komponentów decydują 
o akumulacji lub rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń oraz o nasilaniu negatywnych zjawisk 
związanych z przekształceniem środowiska. Ocena odporności środowiska na degradację 
dotyczy odporności na określony typ przekształceń. 

Środowisko przyrodnicze terenu objętego ekofizjografią jest przekształcone 
antropogenicznie, poprzez działalność człowieka. Wykazuje ono znaczną odporność na 
degradację wynikającą z rodzaju podłoża oraz pokrycia terenu.  

Do środowiska nie wprowadza się zanieczyszczeń, które zakłóciłyby obieg pierwiastków 
i przepływ energii, a ich poziom przekraczałby możliwości jego samoregulacji i regeneracji. 

Elementem środowiska, okresowo narażonym na zanieczyszczenie jest powietrze. 
Ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym P10 i P2,5, występuje 
zwłaszcza w okresie grzewczym. Źródła tych zanieczyszczeń znajdują się głównie poza 
obszarem opracowania 

Elementy środowiska, jak; powietrze, woda, gleby, roślinność, posiadają zdolności 
samoregulacji i regeneracji, w razie wystąpienia emisji zanieczyszczeń dopuszczonych 
obowiązującymi przepisami. 
 
3.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności 

biologicznej 
 
Zasoby przyrodnicze podlegające różnym formom ochrony prawnej to: 

 Obszar Gazu Ziemnego „Przemyśl” utworzony decyzją MOŚZNiL  
nr Gk/wk/MN/2923/97  z 26.08.1997r. 
 

Obszar objęty ekofizjografią leży poza Parkiem Krajobrazowym i Obszarami Natura 
2000. Na jego terenie nie występują rezerwaty. W południowej części analizowanego obszaru 
znajduje się zwarty kompleks leśny i semi leśny o powierzchni prawie 18ha. 
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Nie zidentyfikowano prawnie chronionych stanowisk i siedlisk roślin, grzybów i zwierząt 
oraz miejsc lęgowych ptaków chronionych, w myśl ustawy o ochronie przyrody. 

Na terenie objętym opracowaniem zbiorowiska naturalne zachowały się jedynie w postaci  
części zieleni wysokiej w trudno dostępnych miejscach.  

Skarpy (poza terenami zieleni wysokiej) porośnięte głównie głogami i tarniną tworzą 
korzystne siedlisko dla bytowania drobnych ssaków i awifauny. 
 

Należy zachować występującą w granicach opracowania, zieleń wysoką w postaci lasów 
oraz zwartych kompleksów zadrzewień, pełniących rolę lokalnego korytarza ekologicznego, 
umożliwiającego swobodny przepływ gatunków roślin, grzybów i zwierząt z terenów 
pogórzy. 

Ochrona zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej, na obszarze 
objętym ekofizjografią dotyczy utrzymania w dotychczasowym stanie i niedopuszczenia do 
pogorszenia jakości zasobów. 
 
3.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich 

kształtowania 
 

Za główne czynniki decydujące o charakterze krajobrazu przyjmuje się ukształtowanie 
powierzchni i pokrycie terenu. Przyjmując kryterium stopnia zachowania wartości 
historycznych i zabytkowych, krajobraz obszaru można określić jako krajobraz kulturowy. 
Jego walory widokowe są charakterystyczne dla niezurbanizowanych obszarów Pogórza. 

Na harmonijność walorów krajobrazowych obszaru wpływa rozproszona zabudowa 
mieszkaniowa oraz jej jakość. 

Do obniżenia walorów krajobrazowych przyczynia się degradacja pozostałych 
komponentów środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zubożenie 
naturalnej szaty roślinnej. Szczególnie obniżenie walorów krajobrazowych i estetycznych 
terenu w związku z sąsiedztwem składowiska odpadów. 

Przyrodnicze walory krajobrazowe obszaru opracowania są obecnie chronione w Stidium 
jako ochrona krajobrazowa wzgórz Zielonka. 
 
3.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z 

cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 
 

Dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie obszaru jest zgodne z cechami  
i uwarunkowaniami przyrodniczymi. Na terenie opracowania wzdłuż ul. Grochowskiej 
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Słaba dostępność 
komunikacyjna i sąsiedztwo terenów cennych przyrodniczo a jednocześnie sąsiedztwo 
składowiska odpadów nie predysponuje tego terenu do wprowadzenie znaczącego 
zainwestowania w postaci zabudowy mieszkaniowej. 
 
3.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 
 

Środowisko przyrodnicze badanego terenu ulega zmianom i przekształceniom związanym 
z użytkowaniem terenu. 

Obszar charakteryzuje się niewielką intensywnością zmian. Ograniczeniem dla zabudowy 
są występujące wysokie skarpy, zalesienia i zadrzewienia a także niedawno zidentyfikowane 
osuwiska. 
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3.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia 
 

Środowisko przyrodnicze badanego obszaru jest przekształcone przez działalność 
człowieka, wykazuje znaczną odporność na degradację. 

Największym zagrożeniem jest występujące w sezonie grzewczym zanieczyszczenie 
powietrza pyłem zawieszonym P10. Źródłem zanieczyszczenia jest oddziaływanie emisji 
związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (głównie poza terenem opracowania) 
oraz oddziaływanie emisji z transportu samochodowego. 

Zanieczyszczenia, powstające głównie w wyniku niskiej emisji, należy ograniczyć  
poprzez centralizację ogrzewania lub zmianę czynnika grzewczego na ekologiczny - gaz lub 
olej opałowy. 

Na obszarze występuje  niewielkie zagrożenie hałasem komunikacyjnym z ul. 
Grochowskiej. 

Na obszarze stwierdzono występowanie czynnych procesów erozyjnych i obrywanie 
skarp.  

W granicach terenu objętego opracowaniem występują obszary osuwiskowe. 
Teren opracowania położony jest poza obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią 

oraz poza granicami zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 0,5%, 1%  
i 10%.  

 
Wprowadzenie funkcji mieszkaniowych na obszarze będzie wymagało zachowania 

obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska w trakcie projektowania, budowy i 
eksploatacji obiektów. 

 
Rozkład odpadów na składowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie 

powoduje powstawanie zanieczyszczeń ciekłych i gazowych, przenikających do wszystkich 
elementów środowiska przyrodniczego. Dlatego istotne są badania stanu środowiska 
glebowego w strefie oddziaływania wysypiska odpadów komunalnych, w tym chemizmu wód 
podziemnych. 
 
4. Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku  
 

Zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania i wykorzystanie terenu będzie polegała 
na uporządkowaniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz wprowadzeniu nowej 
zabudowy. 

Obszar wymaga opracowania planu miejscowego wprowadzającego ład przestrzenny  
w zabudowie oraz uporządkowanie układu komunikacyjnego. 

Zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania i uzupełnienie funkcji mieszkaniowych, 
przy uwzględnieniu zaleceń dotyczących obowiązku ochrony środowiska oraz realizowaniu 
ich w trakcie projektowania, budowy i eksploatacji zapewni zminimalizowanie wpływu 
przedsięwzięcia na środowisko. 
 
5. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury  funkcjonalno – 

przestrzennej 
 

Kształtowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej terenu wynika z jego korzystnych 
predyspozycji przyrodniczych, takich jak: budowa geologiczna, nachylenie terenu, pokrycie 
roślinnością oraz występowania wód powierzchniowych. 

Na badanym terenie funkcje przyrodnicze, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 
środowiska oraz zachowanie równowagi biologicznej, pełnią: 
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 lasy 
 skarpy porośnięte roślinnością stabilizującą, 
 przydomowe ogrody, 
 zieleń urządzona, 
 zieleń nieurządzona. 
 
6. Ocena przydatności środowiska dla różnych rodzajów użytkowania i 

form zagospodarowania terenu 
 

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Przemyśla teren położony jest w jednostce przestrzennej III Ogólnomiejskiej, obejmującej 
tereny przeznaczone do funkcji ogólnomiejskiej 

 
Większą część obszaru zajmują obecnie funkcje rolnicze.  

W południowej części obszaru zgodnie z mapą ewidencji gruntów i budynków występują 
tereny leśne. Obszar lasów i zieleni wysokiej w zwartych kompleksach powinien być 
podporządkowany pełnieniu funkcji przyrodniczych. Niewielkie tereny zabudowy 
mieszkaniowej zlokalizowane są wzdłuż ul. Grochowskiej.  

Obszar zabudowany obsługiwany jest komunikacyjnie przez ul. Grochowską. 
Wprowadzenie zmiany w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, przy zachowaniu 

obecnie obowiązujących norm i przepisów nie będzie skutkować zmianami stanu środowiska 
i jego degradacją. 
 
7. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych w postaci wniosków z 

analiz, prognoz i ocen 
 
7.1. Określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych 
 

Na omawianym terenie, obszarami o szczególnym znaczeniu dla zachowania 
różnorodności biologicznej oraz prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego 
jako korytarze ekologiczne i siedlisko dla bytowania drobnych ssaków i awifauny jest teren 
lasów i zadrzewień w południowo zachodniej części obszaru. Jest to także obszar źródliskowy 
potoku Jawor. 

Tereny, o korzystniejszej rzeźbie i dobrych warunkach geomorfologicznych, przydatne są 
do pełnienia funkcji mieszkaniowych. 

Otwarte tereny przy ul. Grochowskiej stanowią rezerwę dla zabudowy mieszkaniowej, są 
przydatne do rozwoju i kontynuacji tej funkcji. 
 
7.2. Wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie powinno być 

podporządkowane potrzebom prawidłowego funkcjonowania środowiska 
 

Obszar objęty ekofizjografią położony jest w podstawowym systememie przyrodniczym 
miasta. 

W południowej części obszaru zgodnie z ewidencją gruntów i budynków występują 
tereny leśne.  Las i inna zieleń wysoko w zawartych kompleksach pełni funkcje lokalnego 
korytarza ekologicznego. 
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7.3. Określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska 
 
 Projekt planu należy uzgodnić z OUG w Krośnie, ze względu na położenie badanego 

obszaru w zasięgu Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”, 
 Należy Zachować ciągłość lokalnych korytarzy ekologicznych. 
 Projekt planu należy zaopiniować w RDOŚ w Rzeszowie w związku z bliskim 

sąsiedztwem obszarów Natura 200. 
 
 

7.4. Określenie ograniczeń wynikających z występowania uciążliwości i zagrożeń 
środowiska 

 
 Ograniczenia dla funkcji osadniczej wynikające z występowania osuwisk a także dużych 

spadków i skarp. 
 Ograniczenia wynikające z sąsiedztwa urządzeń gzowych. 
 
8. Wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych 
 
1) Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2010 r. – WIOŚ Rzeszów 2011 r. 
2) Geografia fizyczna Polski - J. Kondracki, PWN Warszawa 1998 r. 
3) Aktualizacja opracowania fizjograficznego ogólnego dla m. Przemyśla w skali  
      1:10 000 wyk. E. Nowak 1996 r. 
4) Inwentaryzacja drzew - pomników przyrody na terenie miasta Przemyśla wyk. A. Mrożek 

1993 r. 
5) Tereny cenne faunistycznie na obszarze miasta Przemyśla wyk. P. Kunysz 1996r. 
6) Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji Złoża Gazu Ziemnego 

„Przemyśl” wyk. BIO Rzeszów 1995r. 
7) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Przemyśla, 2004 - 2005 r. 
8) Program Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010 –2013 
9) Rejestr Zabytków.  
10) Karty Ewidencji Stanowisk Archeologicznych.  
11) Rejestr Pomników Przyrody 
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