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1. Wykaz skrótów 

B(a)P – benzo(a)piren  

GPZ – Główny Punkt Zasilający 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

PGN – Program Gospodarki Niskoemisyjnej 

POŚ – Program ochrony środowiska 

PPP- Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

UE – Unia Europejska 

UG-Urząd Gminy Gorzyce 

Ustawa POŚ - Ustawa Prawo ochrony środowiska 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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2. Wstęp 

Niniejsze opracowanie określa nowe cele i kierunki działań w zakresie ochrony 

środowiska, które w latach 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2024 będą 

realizowane na terenie Gminy Gorzyce.  

Dokument ten ma usprawnić prowadzenie systematycznych działań na rzecz 

poprawy stanu środowiska w obrębie analizowanych obszarów interwencji, w latach 

2019-2022 z perspektywą do roku 2024. W Programie ochrony środowiska (zwanym 

dalej POŚ) określony został cel nadrzędny oraz cele szczegółowe dotyczące 

poszczególnych obszarów interwencji. W dokumencie zawarto informacje dotyczące 

aspektów finansowych realizacji Programu oraz harmonogram działań wraz 

z koncepcją monitoringu ich wdrażania. Wszystkie cele, kierunki interwencji i zadania 

zawarte w Programie zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu dokładnej analizy 

stanu środowiska Gminy Gorzyce. 

Na podstawie aktualnego stanu środowiska naturalnego Gminy, a także 

uwarunkowań wynikających z dokumentów programowych wyznaczono cele 

i kierunki działań oraz zaproponowano do nich zadania, których wykonanie jest 

niezbędne, aby zachować bądź poprawić stan środowiska, wypełnić zobowiązania 

unijne, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców.  

Każdy cel określony w niniejszym POŚ został określony w oparciu o zasadę 

SMART. Pozwala ona na zdefiniowanie konkretnych kierunków działań, tak aby ich 

realizacja była mierzalna, akceptowalna i realna do osiągnięcia. W myśl ww. zasady 

konieczne jest także wskazanie terminów, w których planowane zadania powinny 

zostać ukończone.  

W trakcie tworzenia opracowania Programu został wykorzystany model D-P-S-

I-R (D - Driving forces – siły sprawcze, P-Pressure – presja , S-State- stan, I - Impact 

- skutki, R - Response – odpowiedź). Jako „siły sprawcze” rozumie się np. warunki 

społeczno-gospodarcze, demograficzne, meteorologiczne, hydrologiczne, napływy 

transgraniczne, natomiast „presje” są wywierane przez powyższe warunki (np. emisje 

zanieczyszczeń). „Stan” to zastana jakość środowiska, która łączy się bezpośrednio 

z jego „wpływem” (np. wpływ stanu środowiska na zdrowie i życie społeczne). 

„Reakcja/odpowiedź” następuje poprzez tworzone polityki, programy, plany (mają 
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one wpływ także na wcześniejsze elementy). Model D-P-S-I-R wskazuje, iż zjawiska 

społeczne i gospodarcze prowadzą do wywierania presji na środowisko. Prowadzi to 

do zmiany stanu środowiska, które wpływa bezpośrednio na zdrowie ludzi, 

ekosystemy i gospodarkę (Rys.1). Wpływ ten wyzwala z kolei społeczną i polityczną 

reakcję kształtującą w sposób bezpośredni i pośredni poszczególne elementy 

modelu. 

 

Rys. 1 Główne elementy schematu DPSIR  

Ocena stanu środowiska naturalnego Gminy Gorzyce sporządzona została głównie 

na podstawie opracowań: 

 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

 Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), 

 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w tym Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 

 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i jednostek podległych, urzędu Gminy 

Gorzyce, 

a także informacji zawartych na stronach internetowych instytucji publicznych, 

działających w obszarze ochrony środowiska. Głównie istniejących programów, 

planów działań w poszczególnych dziedzinach, sprawozdań z ich realizacji oraz 



 Program Ochrony Środowiska Gminy Gorzyce  

8 

materiałów dodatkowych, udostępnionych przez Gminę Gorzyce i podległe jej 

jednostki. 

2.1 Podstawa prawna opracowania 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018 poz. 799) 

realizacja polityki ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii 

rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (art.14 ust. 1 i 2). POŚ 

sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy (art. 17 

ust.1 Ustawy POŚ), a uchwala sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy 

(art.18 ust.1). Projekt wojewódzkiego POŚ opiniowany jest przez Ministra 

Środowiska, powiatowego przez zarząd województwa, a gminnego przez zarząd 

powiatu (art.17 ust.2).  

 Poniższy dokument powstał w oparciu o rekomendacje zawarte 

w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska” (Warszawa, 2015) opracowanych przez Ministerstwo 

Środowiska. 

2.2 Spójność z dokumentami strategicznymi 

W celu zapewnienia adekwatności i komplementarności Programu ochrony 

środowiska Gminy Gorzyce, zadbano o jego spójność z:  

 Nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, tj.: 

o Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności, 

o Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 roku), 

o Polityką energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040), projekt – 23 listopada 

2018 r.,  

o Polityką ekologiczną państwa 2030 (PEP), projekt – 11 lipca 2018 r. 

o Strategią rozwoju transportu do 2030 roku, 

 Dokumentami sektorowymi, tj.: 

o Krajowym Programem Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 

2030, 
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o Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  

2017, 

o Krajowym planem gospodarki odpadami 2022,  

o Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

o Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, 

o Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej wraz z Planem działań na lata 2014-2020, 

o Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 

 Innymi dokumentami o charakterze programowym/wdrożeniowym, np.: 

o Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 2020, 

o Programem ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 

2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023, 

o Strategią Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020. 

o Planem zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego 

–perspektywa 2030,  

o Strategią rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020.  

2.3 Uwarunkowania wynikające z nadrzędnych dokumentów strategicznych 

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 roku) 

Jednym z głównych celów Strategii jest stały wzrost produktywności poprzez 

tworzenie warunków dla lepszej samoorganizacji ekosystemów technologiczno-

przemysłowych. W osiągnięciu tego celu ważna jest aktywna rola instytucji sektora 

publicznego w  rozwoju innowacyjnych sposobów adresowania wyzwań społecznych, 

w tym wprowadzanie regulacji stymulujących wdrażanie innowacji w takich 

dziedzinach jak np. ochrona środowiska i ochrona zdrowia  

Kolejnym celem jest zrównoważony rozwój społeczny i regionalny, czyli 

harmonijny rozwój całego kraju, wrażliwy na terytorialną różnorodność i jej atuty, 

a jednocześnie dbający o zapewnienie całemu społeczeństwu wysokiej jakości życia. 

Istotne znaczenie w kontekście realizacji tego kierunku interwencji ma rozwój 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Podstawą PPP jest taki podział zadań 
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między sektorem prywatnym i publicznym oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności, 

aby wspólne przedsięwzięcie zrealizować efektywnie oraz z korzyścią dla 

społeczeństwa. PPP stwarza szansę na realizację istotnych projektów w takich 

obszarach jak np. edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska czy infrastruktura, 

a zarazem stanowi wyzwanie dla administracji publicznej i przedsiębiorców. 

Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP) 

Cele szczegółowe PEP zostały określone w odpowiedzi na zidentyfikowane 

najważniejsze trendy w obszarze środowiska. Założono, że ich osiągnięcie jest 

możliwe z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony środowiska, potrzeb 

gospodarczych i społecznych. Kierunki interwencji obejmują wszystkie obszary 

tematyczne polityki ochrony środowiska.  

Tab. 1 Cele szczegółowe i kierunki interwencji zaplanowane w ramach PEP 

Cele szczegółowe Kierunki interwencji 

Środowisko i zdrowie- 
poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki 

Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub 
istotne zmniejszenie ich oddziaływania 

Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego 

i ochrony radiologicznej 

Środowisko i gospodarka-
zrównoważone 

gospodarowanie zasobami 
środowiska 

Zarządzanie zasobami dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazu 

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej 

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez 
opracowanie i wdrożenie Polityki Surowcowej Państwa 

Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz 
upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT 

Środowisko i klimat-łagodzenie 
zmian klimatu i adaptacja do 

nich oraz zapobieganie ryzyku 
klęsk żywiołowych 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptacja do nich 
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Cele horyzontalne Kierunki interwencji 

Środowisko i edukacja-
rozwijanie kompetencji 

(wiedzy, umiejętności i postaw) 
ekologicznych społeczeństwa 

Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 
zrównoważonej konsumpcji 

Środowisko i administracja-
poprawa efektywności 

funkcjonowania instrumentów 
ochrony środowiska 

Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną 
środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania 

źródło: PEP 2030 

2.4 Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych 

 

2.4.1.Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 2020 

Województwo podkarpackie w dokumencie „Strategia Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego do roku 2020” określa szereg wyzwań w zakresie ochrony 

środowiska. Głównym celem w tym obszarze jest utrzymanie dobrego stanu 

środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój 

województwa. W ww. dokumencie określono główne kierunki działań w zakresie 

ochrony środowiska, które mają doprowadzić do realizacji postawionego celu 

głównego (Tab.2). 

Tab. 2 Cel i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska w Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego do roku 2020 

Cel strategiczny Kierunki działań 

Ochrona i zachowanie  

w dobrym stanie 

bioróżnorodności 

-właściwie utrzymanie różnych formy ochrony przyrody, 
-tworzenie infrastruktury zielonej oraz utrzymanie 

i powiększanie zasobów leśnych 

Zwiększenia udziału 

odnawialnych źródeł energii 

-opracowanie planów energetycznych z uwzględnieniem 

OZE, 
-budowa nowych jednostek wytwórczych i modernizacja 

istniejących źródeł energii elektrycznej i ciepła z OZE 

Zmniejszenie liczby obszarów 
z przekroczeniami 

dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń powietrza 

i poziomu hałasu 

-realizacja założeń programów ochrony powietrza oraz 

w zakresie ochrony przed hałasem, 
-utrzymanie właściwego monitoringu czystości powietrza 

i poziomu hałasu 

Adaptacja do zmian 

klimatycznych poprzez 

przeciwdziałanie zagrożeniom 

powodziowym 

-rozbudowa i modernizacja infrastruktury chroniącej 

przed powodziami z uwzględnieniem minimalizacji presji 

na środowisko 
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Cel strategiczny Kierunki działań 

Zapewnienie właściwej 

gospodarki wodnej i ściekowej 

oraz efektywnej gospodarki 

odpadami 

-budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa 

istniejących oczyszczalni ścieków oraz systemów 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
-racjonalne użytkowanie i unieszkodliwianie odpadów 

źródło: Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 2020  

2.4.2.Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego 

Głównym celem Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego 

jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona  

i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Uwzględniając aktualny stan środowiska, główne problemy środowiskowe, 

oraz pozytywne efekty w zakresie ochrony, poprawy stanu kształtowania środowiska, 

a także zagadnienia horyzontalne (adaptację do zmian klimatu, działania edukacyjne 

i monitoring środowiska), koncepcje zawarte w strategiach i programach rozwoju 

oraz  programach operacyjno-wdrożeniowych, opracowane zostały cele i kierunki 

interwencji, do każdego z wyznaczonych komponentów środowiskowych, co 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 3 Cele i kierunki interwencji do realizacji w ramach Programu dotyczące 
jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel interwencji Kierunki interwencji 

1 

Z
A

S
O

B
Y

 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

E
 Zachowanie, ochrona 

i przywracanie 
różnorodności 
biologicznej, 

krajobrazowej, 
ochrona zasobów 

leśnych 
 

Opracowanie instrumentów do zarządzania 
ochroną przyrody, krajobrazu i lasów 

Zachowanie i przywracanie właściwego stanu 
siedlisk i gatunków, w szczególności 

gatunków zagrożonych 

Budowanie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa i wzmocnienie publicznych 

funkcji lasów 

Rozwój zielonej infrastruktury jako nośnika 
usług ekosystemowych 

2 

G
O

S
P

O
D

A
R

O
W

A
N

IE
 

W
O

D
A

M
I 

Minimalizacja 
skutków 

ekstremalnych 
zjawisk naturalnych 
oraz zwiększenie 
zasobów wodnych 
dla województwa 
podkarpackiego 

Zapobieganie i przeciwdziałanie powodziom 
oraz ograniczenie ich zasięgu i skutków 

 

Wzrost retencji wodnej oraz przeciwdziałanie 
i ograniczenie negatywnych skutków suszy 



 Program Ochrony Środowiska Gminy Gorzyce  

13 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel interwencji Kierunki interwencji 

3 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

 

W
O

D
N

O
-

Ś
C

IE
K

O
W

A
 Osiągniecie dobrego 

stanu wód 
powierzchniowych 

i podziemnych, 
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wodę  

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wody 
i ograniczanie ich emisji ze źródeł 

osadniczych i przemysłowych 

Monitoring wód i ochrona zasobów wodnych 

Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę 
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Poprawa jakości 
powietrza  

w województwie  

Poprawa efektywności energetycznej 
i ograniczanie emisji niskiej z sektora 

komunalno-bytowego 

Wpieranie inwestycji ograniczających emisję 
komunikacyjną 

Edukacja ekologiczna w zakresie zagrożeń 
zanieczyszczeniami powietrza i konieczności 

ochrony powietrza 
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Poprawa klimatu 
akustycznego w 
województwie 
podkarpackim 

Poprawa klimatu akustycznego w sąsiedztwie 
dróg objętych programami ochrony 

środowiska przed hałasem 
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 Ochrona ludności i 
środowiska przed 

ponadnormatywnym 
promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

Utrzymanie poziomów pól 
elektromagnetycznych nieprzekraczających 

wartości dopuszczalnych 

7 
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O
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A
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D
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D
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Zmniejszenie masy 
odpadów 

składowanych na 
składowiskach, 

zwiększenie udziału 
surowców wtórnych i 

odzysku energii z 
odpadów 

Zapobieganie powstawaniu odpadów 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest 

Budowa infrastruktury do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

Budowa instalacji służących do odzysku oraz 
instalacji unieszkodliwiania odpadów 

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 

Edukacja ekologiczna w zakresie zasad 
postępowania z odpadami komunalnymi 

8 
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A
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E
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O
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E
 

Zrównoważona 
gospodarka 

zasobami naturalnymi 

Kompleksowa ochrona zasobów złóż kopalin 

Minimalizacja presji na środowisko wywieranej 
działalnością górniczą 

Ochrona georóżnorodności 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel interwencji Kierunki interwencji 
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P
O

W
A
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N
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M
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A
W

A
R

IA
M

I 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa, 

zmniejszenie 
zagrożenia oraz 
minimalizacja 

skutków w przypadku 
wystąpienia awarii 

Przeciwdziałanie poważnym awariom 
i zagrożeniom związanym z transportem 

substancji niebezpiecznych oraz minimalizacja 
negatywnych skutków tych zdarzeń 

Minimalizacja negatywnego wpływu na 
środowisko lub zdrowie ludzi odpadów 

poprodukcyjnych niewłaściwie składowanych 
albo magazynowanych 

10 

G
L

E
B

Y
 

Ochrona i racjonalne 
wykorzystanie 

powierzchni ziemi 
oraz remediacja, 

rekultywacja 
i rewitalizacja 

terenów 
zdegradowanych 

Zapewnienie właściwego sposobu 
użytkowania gleb 

Remediacja zanieczyszczonej powierzchni 
ziemi, rekultywacja gruntów zdegradowanych 

i zdewastowanych, oraz rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych 

Minimalizowanie negatywnych skutków 
zjawisk geodynamicznych 

źródło: Program Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do roku 2023 
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3. Ocena stanu środowiska 
 
3.1. Charakterystyka Gminy Gorzyce 
 
3.1.1. Położenie administracyjne 

Gmina Gorzyce to gmina wiejska położona w północno-zachodniej części 

województwa podkarpackiego w powiecie tarnobrzeskim (Map.1). Gmina od 

wschodu graniczy z gminą Zaleszany, od południa z gminą Grębów, od zachodu 

z Tarnobrzegiem i Sandomierzem, od północy z Gminami Radomyśl nad Sanem 

i Dwikozami. 

W skład Gminy wchodzi 8 sołectw różnej wielkości: Gorzyce, Wrzawy, 

Motycze Poduchowne, Furmany, Sokolniki, Orliska, Trześń i Zalesie Gorzyckie.  

Miejscowość Gorzyce ze względu na infrastrukturę i zabudowę ma charakter 

miejsko-wiejski. Część wiejska ma zabudowę jednorodzinną, natomiast na osiedlu 

dominuje zabudowa wielorodzinna.  

 

Map. 1 Położenie Gminy Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim 
źródło: https://www.osp.org.pl 
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Fot. 1 Urząd Gminy Gorzyce 
źródło: Urząd Gminy Gorzyce 
 

 

Fot. 2 Panorama Gminy Gorzyce 
źródło: Urząd Gminy Gorzyce 
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3.1.2. Sytuacja demograficzna 

Według danych GUS z 2018 r. powierzchnia Gminy jest równa 6 890 ha. Dane 

dostarczone przez Urząd Gminy podają, że liczba mieszkańców na dzień 

31.12.2018 r. wynosiła 13 201 osób. Przekłada się to na gęstość zaludnienia 

191 osób/km2. W 2018 roku najwięcej ludności było w miejscowości Gorzyce, 

a najmniej w Zalesiu Gorzyckim (Tab.4). 

Tab. 4 Ludność w Gminie Gorzyce z podziałem na sołectwa 

Miejscowość Liczba ludności [os.] 

Furmany 745 

Gorzyce 6 637 

Motycze Poduchowne 330 

Orliska 238 

Sokolniki 1 892 

Trześń 1 547 

Wrzawy 1 612 

Zalesie Gorzyckie 200 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Gorzyce, stan na dzień 31.12.2018 r. 

 

Tab. 5 Stan ludności w Gminie Gorzyce w latach 2014-2018 

Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Ludność ogółem 

[os.] 
13 452 13 439 13 378 13 307 13 247 

Kobiety [os.] 6 763 6 759 6 737 6 702 6 652 

Mężczyźni [os.] 6 689 6 680 6 641 6 605 6 595 

źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ( stan na 30.06 każdego roku) 
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Wyk. 1 Ludność w Gminie Gorzyce w latach 2014 - 2018 
źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
 

Analiza struktury demograficznej Gminy Gorzyce pozwala zauważyć tendencję 

spadkową ogólnej liczby mieszkańców w latach 2014-2018. W 2018 roku w Gminie 

Gorzyce było o 205 osób mniej niż cztery lata wcześniej. Występuje nieznaczna 

przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn.  

Tab. 6 Ludność Gminy Gorzyce w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 
i poprodukcyjnym w latach 2014 - 2017 

Wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

2 508 2 523 2 444 2 372 2 352 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

8 890 8 763 8 659 8 538 8 407 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnych 

2 066 2 194 2 299 2 419 2 533 

źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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Wyk. 2 Ludność Gminy Gorzyce w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, 
poprodukcyjnym w latach 2013 – 2017  

źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 Stan ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 

jest zbliżony na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przeważa liczba ludności w wieku 

produkcyjnym nad ludnością w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Można 

zauważyć, że w ostatnich 5 latach liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, 

a liczba ludności w wieku poprodukcyjnym rośnie.  

3.1.3. Położenie fizyczno – geograficzne 

 Wg podziału fizyczno-geograficznego opracowanego przez Kondrackiego, 

Gmina Gorzyce położona jest w północnej części podkarpacia w obrębie 

mezoregionu geograficznego zwanego Równiną Tarnobrzeską, która jest północną 

częścią makroregionu Kotliny Sandomierskiej (Map.2). Ze względu na położenie 

Gminy w widłach rzek Wisły i Sanu, znaczna część znajduje się również w obszarze 

nizin zaliczonych do mezoregionów: Niziny Nadwiślańskiej oraz Doliny Dolnego 

Sanu. 
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Map. 2 Położenie Gminy Gorzyce na tle makroregionów fizycznogeograficznych 
Polski 
źródło: Opracowanie własne na podstawie https://upload.wikimedia.org 

Równina Tarnobrzeska jest terenem piaszczystym, płaskim przeciętym 

wstęgami rzek Łęgu, Trześniówki i Sanu. Jest to obszar słabo zróżnicowany pod 

względem morfologicznym. Piaski miejscami tworzą wały wydm parabolicznych 

o wysokości do 25m ciągnących się na długości 11 km oraz obniżeniami: dolinkami 

bocznymi płaskimi, najczęściej podmokłymi. Liczne są zagłębienia wypełnione wodą. 

Nizina Nadwiślańska, obejmuje szeroką część, rozciągającą się  wzdłuż doliny 

Wisły wraz w licznymi wlotami jej dopływów. Dno doliny Wisły osiąga szerokość do 

15 km. Występują tu liczne starorzecza i niewielkie wydłużone formy piasków 

usypanych przez wody powodziowe.  

Dolina Dolnego Sanu to szeroka (ok. 10 m) i głęboka rynna wypełniona 

osadami piaszczysto – mułkowymi o miąższości do 30 m. W dnie koryta Sanu po obu 

stronach rzeki występuje wyraźna terasa nadzalewowa lub szeroki wał 

przeciwpowodziowy. Zalewowe dno doliny zajmują łąki i fragmenty lasów łęgowych, 

a występowanie licznych starorzeczy świadczy o wcześniejszym meandrowaniu 

rzeki. 
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Obszar Gminy stanowi teren niski, płaski i równinny, obejmujący terasy 

nadzalewowe oraz zalewowe rzeki Wisły i Sanu.  

Terasa akumulacyjna nadzalewowa występuje na poziomie 145 -148 m n.p.m. 

i obejmuje całą południowo – wschodnią część Gminy. Sporadycznie. Występują tu 

wały wydmowe oraz holoceńskie doliny drobnych cieków powierzchniowych.  

Terasa zalewowa wyższa obejmuje znaczny obszar północnej i zachodniej 

części Gminy. Występuje na poziomie 143 -147 m n.p.mm. Jej płaska powierzchnia, 

porozcinana jest na pojedyncze płaty przez odnogi i meandry cieków oraz drobne 

strugi wodne, rowy i kanały.  

Terasa zalewowa niższa to wąski pas wzdłuż Wisły i Sanu oraz w obrębie 

wyższej terasy zalewowej. Występuje na poziomie 141 do 145 m n.p.m. 

3.1.4. Gospodarka 

Według danych z GUS liczba podmiotów gospodarczych (wg Polskiej 

Klasyfikacji Działalności PKD 2007) w roku 2018 na terenie Gminy Gorzyce wynosiła 

898. Najwięcej osób prowadziło własną działalność gospodarczą, najmniej działało 

spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, spółdzielni oraz fundacji. 

Liczbę podmiotów gospodarczych wraz z podziałem na sektory przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Tab. 7 Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2014 - 2018 

Podmioty gospodarki narodowej 
Rok 

2014 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Ogółem 898 864 864 872 898 

Sektor publiczny ogółem 29 32 31 26 26 

Sektor prywatny – osoby prowadzące 

działalność gospodarczą 
721 679 677 683 708 

Sektor prywatny – spółki handlowe 23 24 25 30 28 

Sektor prywatny - spółki handlowe 

z udziałem kapitału zagranicznego 
6 6 4 4 3 

Sektor prywatny – spółdzielnie 3 3 3 3 2 

Sektor  prywatny – fundacje 1 2 2 2 3 

Sektor prywatny -  stowarzyszenia 

i organizacje społeczne 
42 46 49 50 51 

źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2014, 2015  2016, 2017, 2018 
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Na podstawie ww. klasyfikacji tylko 4 podmioty działały w sektorze rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, natomiast w sektorze przemysł i budownictwo 

działało 248 podmiotów. Pozostała cześć – 646 podmiotów funkcjonowało w innych 

branżach. 

Główne funkcjonujące na terenie Gminy zakłady należą do branży metalowej 

(produkcja stopów aluminiowych, odlewy z metali lekkich): Alumetal Gorzyce 

Sp. z o.o., Press+Sintertechnik Sp. z.o.o oraz Federal Mogul – Gorzyce S.A., 

produkujący min. tłoki, felgi aluminiowe. 

3.1.5. Systemy infrastruktury technicznej 

 

3.1.5.1.Infrastruktura transportowa 

Komunikacja drogowa 

Sieć dróg na terenie Gminy Gorzyce składa się z dróg: krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych, których charakterystyka przedstawia się następująco: 

 Drogi krajowe 

Droga krajowa nr 77 relacji Lipnik – Przemyśl (na terenie Gminy odcinek 7,281 km 

Trześń - Motycze Poduchowne). Droga ta przecina obszar Gminy z zachodu na 

wschód, na całej długości występuje nawierzchnia twarda ulepszona. 

 Drogi wojewódzkie  

Droga wojewódzka nr 854 relacji Annopol – Gorzyce (odcinek 5,3 km Wrzawy- 

Gorzyce). Droga ta łączy drogę krajową nr 74 w Annopolu z drogą krajową nr 77 

w Gorzycach. W miejscowościach Czekaj Pniowski – Wrzawy jest przecięta rzeką 

San, z przeprawą promową. Na całej długości występuje nawierzchnia twarda 

ulepszona. 

 Drogi powiatowe  

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Gorzyce wynosi ponad 24,9 km. 

Wszystkie  posiadają nawierzchnię twardą ulepszoną. Stan nawierzchni dróg 

powiatowych jest zróżnicowany od dobrego do zadowalającego. Drogi te przebiegają 

głównie przez miejscowości: Trześń, Sokolniki, Furmany, Orliska i spełniają funkcję 

dróg zbiorczych.  
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Tab. 8 Drogi powiatowe w Gminie Gorzyce 

Numer 
drogi 

Przebieg drogi w powiecie 
tarnobrzeskim 

Długość [km] 

1089R Od drogi 854 – Goczałkowice 2,553 

1090R Trześń – Grębów 7,725 

1092R Trześń – Furmany 4,507 

1094R Furmany – Żupawa – Stale 1,184 

1093R Tarnobrzeg – st. Kol. Grębów 2,674 

1011R Kawęczyn – Skowierzyn 1,174 

1017R Zaleszany – Zabrnie 1,792 

1091R Sokolniki – Orliska 3,377 

Ogólna długość dróg powiatowych na terenie 

Gminy Gorzyce 
24,986 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 

 Drogi gminne  

Uzupełniającą sieć dróg publicznych stanowią drogi gminne. Według danych UG na 

dzień  31.12.2018 r. łączna ich długość wynosiła 56,25 km (Tab.9). W większości są 

to drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (53,86 km), niewielki udział stanowią drogi 

o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz gruntowej (2,39 km). 

Tab. 9 Drogi gminne w Gminie Gorzyce (stan na 31.12.2018 r.) 

Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

(km) 

Nawierzchnia 

twarda 

ulepszona 

(km) 

Nawierzchnia 

twarda 

nieulepszona lub 

gruntowa (km) 

100118 R 
Pańska - Gorzyce – Kępie 

Zaleszańskie 
4,78 3,28 1,5 

100107 R Pączek Gorzycki –Sadowie 1,71 1,71 - 

100112 R Szkolna 1,17 1,17 - 

100109 R Gorzyce – Zalesie Gorzyckie 2,55 2,55 - 

100128 R Motycze - Jezioro 1,07 1,07 - 

100104 R Podedwór - Dąbrowa 2,61 2,61 - 

100 140 R 
Sokolniki – Młynarska -

Błonie 
2,03 1,90 0,13 
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Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

(km) 

Nawierzchnia 

twarda 

ulepszona 

(km) 

Nawierzchnia 

twarda 

nieulepszona lub 

gruntowa (km) 

100134 R Błonie –Ślepa Droga 1,76 1,76 - 

100133 R Sapy - Wytrząska 1,43 1,43 - 

100139 R Błonie – Przystanek PKS 0,49 0,49 - 

100110 R 
Zalesie Gorzyckie – 

Ostrówek 
1,20 1,20 - 

100146 R Sokolniki - Furmany 2,87 2,87 - 

100143 R Saskie Góry 0,49 0,49 - 

100141 R Zastawie 0,84 0,84 - 

100142 R Wytrząska 0,35 0,35 - 

100145 R Zabrody - Wielowieś 1,62 1,62 - 

100148 R Górki - Las 1,16 0,46 0,70 

100147 R Kompleks Górki - Olszynki 1,28 1,28 - 

100144 R Pasternik Sokolnicki 0,34 0,34 - 

100101 R Kąty 1,29 1,29 - 

100102 R Podścianie 0,95 0,95 - 

100105 R Goczałkowice - Łapiszów 0,66 0,66 - 

100129 R Motycze - Łąki 0,54 0,54 - 

100125 R Żwirki i Wigury - Garaże 0,36 0,36 - 

100115 R Zagłoby - Kręta 0,71 0,71 - 

100114 R Stawowa 0,47 0,47 - 

100113 R Kwiatowa 0,14 0,14 - 

100116 R Zielona 0,15 0,15 - 

100119 R Działkowców 0,71 0,71 - 

100122 R 3 Maja - Słoneczna 0,77 0,77 - 

100117 R Ks. A. Osetka - Odlewników 0,77 0,77 - 
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Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

(km) 

Nawierzchnia 

twarda 

ulepszona 

(km) 

Nawierzchnia 

twarda 

nieulepszona lub 

gruntowa (km) 

100111 R Podwale - Górka 0,46 0,46 - 

100126 R Przybyłów - Osiedle 0,72 0,72 - 

100136 R Florianka 0,67 0,67 - 

100132 R Podedwór 0,23 0,21 0,02 

100137 R Za  Remizą 0,36 0,36 - 

100138 R Błonie - Remiza 0,79 0,79 - 

100131 R Orliska - Pogoń 1,96 1,96 - 

100130 R Orliska  Wieś 0,40 0,40 - 

100149 R Podchwyty 0,91 0,91 - 

100135 R Nowa  Droga 0,25 0,25 - 

100150 R Podporąbka 1,27 1,27 - 

100103 R Łapiszów - Pasternik 2,93 2,93 - 

100123 R Metalowców 0,32 0,32 - 

100108 R Kawęczyn 0,80 0,80 - 

100106 R Pączek - Dąbrowa 2,46 2,42 0,4 

100120 R Plac Targowy 0,15 0,15 - 

100124 R 11  Listopada 0,21 0,21 - 

100121 R Porucznika Sarny 0,21 0,21 - 

100127R Droga do TSSE 0,74 0,74 - 

100130R Gorzyce - Orliska 0,65 0,65 - 

100151R Moniuszki 0,31 0,31 - 

100152R Krasickiego 0,48 0,48 - 

100153R Chopina 0,46 0,46 - 

 do strefy ekonomicznej 1,24 1,24 - 

Razem 56,25 

źródło: UG Gorzyce 
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Komunikacja kolejowa 

Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica 

z mostami kolejowymi w Zalesiu Gorzyckim na rzece Wiśle oraz w Trześni na rzece 

Trześniówce. Gmina nie posiada stacji i przystanków kolejowych dlatego obsługa 

pasażerska odbywa się ze stacji zlokalizowanych na terenie sąsiednich jednostek 

administracyjnych: Sandomierza i Grębowa. Komunikacja kolejowa nie odgrywa 

istotnej roli w funkcjonowaniu Gminy 

Ruch pieszy i rowerowy  

Z wyjątkiem ulic obsługującymi osiedle mieszkaniowe w Gorzycach oraz 

jednostronnym chodnikiem przy kościele w Trześni generalnie występuje brak 

chodników dla ruchu pieszego. Ruch rowerowy odbywa się na jezdniach ulic i dróg, 

gdzie stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa dlatego Gmina Gorzyce ciągle 

inwestuje w infrastrukturę drogową i chodniki. 

Przez teren Gminy przebiega 8 km trasa rowerowa wybudowana w ramach 

projektu ,,Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej". Od strony Zaleszan-Kępie, jadąc 

drogami powiatowymi i gminnymi w kierunku Sokolnik i Trześni można dotrzeć do 

granicy z województwem świętokrzyskim, a dalej wyznaczonymi trasami w kierunku 

Sandomierza. 

Komunikacja zbiorowa 

Obsługę komunikacyjną zbiorową tworzą autobusy PKS pośpieszne na trasie 

Sandomierz – Stalowa Wola, (Kielce, Łódź, Rzeszów, Warszawa, Wrocław) autobusy 

PKS z dworca w Tarnobrzegu, jako obsługa lokalna Gminy. Uzupełnieniem jest 

prywatna komunikacja autobusowa i mikrobusowa zwłaszcza w dowozie dzieci do 

szkoły. 
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Map. 3 Droga krajowa i wojewódzka na terenie Gminy Gorzyce  
źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.google.pl/maps 

3.1.5.2.Ciepłownictwo 

Obszar Gminy Gorzyce charakteryzuje się w miarę skoncentrowaną 

zabudową wiejską. W miejscowościach Trześń, Furmany, Sokolniki przeważa, 

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz zabudowa jednorodzinna (domy 

wolnostojące prywatne). Również w centralnie położonych Gorzycach dominują 

elementy skoncentrowanej zabudowy przemysłowej i wielorodzinnej. Natomiast 

w miejscowościach Motycze Poduchowne, Orliska, Wrzawy i Zalesie Gorzyckie 

zabudowa ma charakter rozproszony  

Na terenie Gminy istnieje jeden systemy zaopatrzenia w ciepło ANDBUD, 

który obsługuje Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach.Potrzeby cieplne pozostałej 

zabudowy użyteczności publicznej: szkoły, domy kultury, Urząd Gminy, remiza 

strażacka, przedszkola zaspokajane są przez lokalne kotłownie gazowe. Również ok. 

20% zabudowy jednorodzinnej posiada instalacje centralnego ogrzewania opalane 

gazem. W pozostałych budynkach potrzeby cieplne pokrywa się poprzez kotłownie 

opalane węglem i koksem oraz tradycyjne ogrzewanie piecami. 
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3.1.5.3.Gazownictwo 

Gmina Gorzyce jest w pełni zgazyfikowana. Przez środkowy obszar Gminy 

w kierunku zachodnim przebiegają w sumie trzy gazociągi wysokoprężne: 

 Gazociąg ∅ 500 CN 40 Rozwadów - Sandomierz,  

 Gazociąg ∅ 400 CN 40 Rozwadów - Sandomierz,  

 Gazociąg ∅ 250 CN 40 Stalowa Wola - Sandomierz, 

oraz odgałęzienie od ww. gazu Gazociąg ∅ 500 CN Trześń-Jeziórko, który aktualnie 

nie jest eksploatowany. Jest to spowodowane likwidacją stacji redukcyjnej, którą 

pierwotnie zasilał  dla potrzeb Kopalni Siarki Jeziórko.  

Ponadto na obszarze Gminy zlokalizowane są trzy stacje redukcyjno-pomiarowe 

dzięki, którym Gmina jest w pełni zgazyfikowana: 

-najstarsza stacja redukcyjno – pomiarowa I0 i II0 usytuowana na terenie WSK 

Gorzyce, obsługująca sołectwa Wrzawy, Gorzyce, Motycze Poduchowne, Orliska, 

-stacja redukcyjno-pomiarowa I0 Gorzyce, obsługująca zabudowę mieszkaniową 

osiedla Gorzyce, 

-stacja redukcyjno-pomiarowa I0 Trześń, obsługująca sołectwa: Trześń, Furmany, 

Sokolniki, Zalesie Gorzyckie. 

Szczegółowe dane odnośnie sieci gazowej przedstawia tabela poniżej. 

Tab. 10 Stan sieci gazowej w Gminie Gorzyce w latach 2013 – 2017  

Wyszczególnienie 
Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Długość czynnej sieci  
ogółem [m] 

136 375 137 348 138 896 139 770 140 137 

Długość czynnej sieci 
przesyłowej [m] 

23 659 23 659 23 659 23 659 19 685 

Czynne przyłącza do 
budynków ogółem [szt.] 

2 316 2 344 2 363 2 394 2 141 

Odbiorcy gazu [gosp.] 3 172 3 192 3 218 3 269 3 286 

Zużycie gazu [tyś.m3]  1 239,8 1 189,0 1 203,2 1 303,9 - 

Zużycie gazu do ogrzewania 
mieszka [tyś.m3] 

565,2 527,1 548,5 609,3 - 

Ludność korzystająca 
z instalacji [%] 

84,3 84,1 84,0 85,1 84,5 

źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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Zaopatrzenie w gaz Gminy Gorzyce jest na wysokim poziomie. Bezpośrednio 

określa to wskaźnik zgazyfikowania, czyli liczba osób korzystających z instalacji 

gazowej w stosunku do ogółu mieszkańców, który w 2017 r. wynosił 84.5%. 

W gospodarstwach domowych gaz ziemny wykorzystuje się w celu przygotowania 

posiłków, ciepłej wody użytkowej, a także do celów grzewczych.  

W 2017 roku zużycie gazu do ogrzewania mieszkań w całkowitym zużyciu 

gazu stanowiło 46,7 %. Ponadto w ostatnich latach można zauważyć tendencję 

wzrostową wykorzystania tego paliwa w tym celu co jest pozytywnym zjawiskiem.  

3.1.5.4.Elektroenergetyka  

 Obszar całej Gminy jest zelektryfikowany. Z wyjątkiem ,,Osiedla Gorzyce” 

zasilany jest w energię elektryczną z linii elektroenergetycznych średniego napięcia 

15 kV „Trześń – Stalowa Wola” oraz „Trześń – Sokolniki”. 

Głównymi Punktami Zasilania (GPZ) na terenie Gminy w energię elektryczną 

są GPZ 110/15 ,,Gorzyce” oraz zlokalizowane poza granicami Gminy GPZ 110/15 

,,Trześń” i ,,Olendry”.   

Ponadto przez obszar Gminy Gorzyce przebiega linia najwyższych napięć 

220 kV Chmielów –Stalowa Wola oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia: 

- 110 kV dwutorowa Stalowa Wola – Sandomierz, 

- 110 kV Gorzyce – Trześń, 

- 110 kV HS Sandomierz – Tarnobrzeg, 

- 110 kV Stalowa Wola – Gorzyce, 

- 110 kV Gorzyce – Ożarów Miasto, 

- 110 kV Chmielów – Olendry. 

Linie najwyższych i wysokich napięć wymagają strefy ochronnej, w obrębie której nie 

można lokalizować obiektów kubaturowych ze względu na ochronę ludzi i środowiska 

przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 

 Istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną jest spójny i zaspokaja 

potrzeby Gminy zarówno pod względem dostarczanej mocy jak i pod względem 

pewności zasilania. Poza bieżącymi remontami, modernizacjami i realizacją nowych 

przyłączy indywidualnych nie są więc w nim wymagane żadne istotne zmiany.  

 W gminie nie ma obszarów o ograniczonym dostępie do energii elektrycznej, 

nie zidentyfikowano, więc obszarów problemowych w tym zakresie. 
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Analiza urządzeń elektroenergetycznych Gminy, wykazuje, że GPZ posiadają 

znaczne rezerwy moc. Większość stacji transformatorowych i sieci średniego 

napięcia była modernizowana dlatego są w dobrym stanie technicznym. Najnowsze 

stacje oraz sieci średniego i niskiego napięcia posiadają Trześń i Wrzawy.  

3.1.5.5.Infrastruktura wodno – kanalizacyjna 

 Informacje na temat infrastruktury wodno – kanalizacyjnej znajdują się 

w rozdziale 4.6. Gospodarka wodno – ściekowa. 

3.1.6. Zabytki i dobra kultury 

 Dziedzictwo kulturowe i zabytki odgrywają współcześnie ogromną rolę  

w budowaniu pozycji konkurencyjnej regionów. Jest to szczególnie widoczne  

w rzeczywistości gospodarczej, w której na znaczeniu zyskują niematerialne czynniki 

rozwoju. To właśnie dziedzictwo kulturowe i zabytki, skupiając w sobie różnego typu 

wartości gromadzone na przestrzeni wieków, przesądzają o charakterze ducha 

miejsca (łac. genius loci) i budują jego niezwykłą atmosferę, przez co istotnie 

wpływają na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną. Nowoczesne 

podejście do zarządzania dziedzictwem kulturowym i zabytkami zakłada nie tylko ich 

skuteczną ochronę, ale postuluje także ich zrównoważone wykorzystywanie 

i traktowanie w kategorii nieodnawialnego zasobu rozwojowego.  

Zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (stan na 

1.04.2012 r.) w Gminie Gorzyce znajdują się na terenie miejscowości:   

Gorzyce 

 zespół kościoła par., nr rej.: 296/A z 15.05.1986: kościół p.w. św. Andrzeja 

Boboli, 1947-50; plebania, XIX; cmentarz kościelny; ogrodzenie, XIX, 

 kaplica cmentarna, 2 poł. XIX, nr rej.: 430/A z 18.04.1991, 

 stara plebania „Na Pączku”, k. XVIII, 1880, , nr rej.: 81/A z 10.08.1982 

i z 12.01.1984. 

Trześń 

 kościół par. p.w. Świętej Rodziny, 1893-1899, nr rej.: A-531 z 22.04.1991, 

 cmentarz kościelny, nr rej.: j.w., 

 ogrodzenie z 4 kaplicami w narożach cmentarza kościelnego, k. XIX, nr rej.: 

j.w., 
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 dwór, ob. dom nr 390, XIX, nr rej.: A-674 z 24.04.1997, 

 spichrz, 2 poł. XIX, nr rej.: A-675 z 29.04.1975. 

Wrzawy 

 d. cmentarz przy kościele, XVI – 2 poł. XIX, nr rej.: A-666 z 18.04.1991, 

 cmentarz par. (stara część), XIX/XX, nr rej.: A-673 z 18.04.1991, 

 plebania, pocz. XIX, nr rej.: A-572 z 5.12.1994, 

 dom nr 89, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: A-747 z 22.05.1974. 

 

Fot. 3 Kościół parafialny pw. Św. Andrzeja Boboli w Gorzycach 
źródło: Urząd Gminy Gorzyce 

 

Fot. 4 Spichlerz podworski w Trześni 
źródło: Urząd Gminy Gorzyce 
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3.1.7. Odnawialne źródła energii 

 Energia odnawialna uzyskiwana jest z naturalnych, powtarzających się 

procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) są alternatywą dla 

tradycyjnych i nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych), których użytkowanie 

wiąże się z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Zasoby OZE są 

nieprzerwanie uzupełniane na drodze naturalnych procesów, co pozawala na 

sklasyfikowanie ich jako zasobów praktycznie niewyczerpalnych. 

  

Rys.  2  Podział odnawialnych źródeł energii OZE 
źródło: http://www.mos.gov.pl 

 W Polsce energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego 

wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię 

elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej 

biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych (Rys.2). Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, 

w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku 

naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe 

oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie 

emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. 

 Głównym celem polityki energetycznej państwa PEP2040 jest bezpieczeństwo 

energetyczne państwa przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności gospodarki 

i efektywności energetycznej, a także ograniczonym wpływem energetyki na 

środowisko. 
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Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźnik: 

 wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 21% 

w 2030 r.,  

 wykorzystywanie w 60% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r. 

 ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.) 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz 

energii pierwotnej z 2007 r.) 

 wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r. 

Wzrost wykorzystania OZE niesie za sobą wiele korzyści. Główne z nich 

(przynoszące realne korzyści dla środowiska) to: 

 ograniczenie emisji CO2, co prowadzi do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych i przeciwdziała ocieplaniu się klimatu, 

 ograniczenie importu nośników energii z regionów politycznie niestabilnych, 

wzrost niezależności i bezpieczeństwa kraju, dywersyfikacja dostaw energii, 

zmniejszenie zależności od wahań cen ropy i gazu na światowych rynkach. 

 wykorzystania potencjału lokalnego (w tym słabiej rozwiniętych regionów 

i obszarów wiejskich). 

Możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie Gminy Gorzyce 

 Obecnie na terenie Gminy Gorzyce nie funkcjonuje żadne z możliwych 

instalacji pozyskujących energię ze źródeł wiatru. Natomiast według analizy zasobów 

energii wiatrowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie obszar 

gminy charakteryzuje się z korzystnymi warunkami rozwoju energetyki wiatrowej. 

Ponadto z danych ,,Wojewódzkiego programu rozwoju odnawialnych źródeł energii 

dla województwa podkarpackiego” wynika, że większa część obszaru Gminy 

zaliczania jest do obszarów o klasach szorstkości 1 i 2, czyli najbardziej 

predysponowanych do wdrożenia energetyki wiatrowej. Takimi terenami są 

w szczególności lekko pofalowane tereny łąk i pól uprawnych z niskimi nielicznymi 

zabudowaniami. 

Możliwości wykorzystania energii wodnej na terenie Gminy Gorzyce 

Ze względu na ryzyko wystąpienia powodzi i obwałowania rzek na terenie 

Gminy Gorzyce nie ma możliwości wykorzystania energii wodnej jako OZE. 
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Możliwości wykorzystania energii geotermalnej na terenie Gminy Gorzyce 

W Gminie nie ma możliwości rozwoju energetyki geotermalnej, ponieważ do 

tej pory nie rozpoznano odpowiednich (eksploatacyjnych) zasobów wód 

geotermalnych. Oszacowanie potencjału energii geotermalnej możliwej do uzyskania 

wiąże się z koniecznością oceny zasobów eksploatacyjnych, tj. przeprowadzenia 

próbnych odwiertów, które wymagają wysokich nakładów finansowych.  

Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Gorzyce 

Zasoby energii promieniowania słonecznego są wielokrotnie większe od 

innych odnawialnych zasobów energii dostępnych w Polsce. Wartością 

najistotniejszą dla potencjalnego uzysku energii jest nasłonecznienie, które średnio 

dla Gminy Gorzyce wynosi 1080-1160 godzin dziennie. Na podstawie danych 

zawartych w ,,Wojewódzkim programie rozwoju odnawialnych źródeł energii dla 

województwa podkarpackiego” oszacowano potencjał techniczny farm 

fotowoltaicznych na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Ilość energii możliwej do 

wyprodukowania w ciągu roku wynosi 22,51 GWh. 

Możliwości pozyskania energii z biomasy na terenie Gminy Gorzyce 

 Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększenia Lesistości, na terenie 

województwa podkarpackiego w latach 2001 – 2020 planuje się zalesić 

ok. 35 591 ha gruntów rolnych. Działania te sprawią, że dodatkowo zwiększy się ilość 

biomasy leśnej, którą będzie można wykorzystać w energetyce odnawialnej. Według 

,,Wojewódzkiego programu rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa 

podkarpackiego” teoretyczny potencjał wykorzystania drewna na cele grzewcze 

w powiecie tarnobrzeskim wynosi 92 492,40 GJ Natomiast średnioroczny teoretyczny 

potencjał wykorzystania energetycznego biomasy: słomy i siana wynosi odpowiednio 

95,1GJ oraz 103,9 GJ.  

Wykorzystanie OZE w Gminie Gorzyce-projekt parasolowy 

Gmina Gorzyce w okresie 2017-2019 realizuje partnerski projekt parasolowy 

pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, 

Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” 

w ramach Osi priorytetowej 3 Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020.  
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W ramach projektu w Gminie Gorzyce planowany jest montaż 178 instalacji paneli 

fotowoltaicznych (o mocy 2,1 kW, 2,4 kW 3 kW), 2 kotłów na biomasę (pellet) oraz 27 

powietrznych pomp ciepła. 

Dotychczas w 2018 r. zakończono montaż paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na 

pellet (Tab.11). Montaż powietrznych pomp ciepła planowany jest na 2019 r.  

Tab. 11 Zestawienie instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu 
parasolowego w 2018 roku 

Lp. Rodzaj dostaw wraz z montażem Ilość [szt.] 

1 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 2.1 kWp 6 

2 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.2.4 kWp 17 

3 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.3.0 kWp 155 

4 Kocioł CO na biomasę o mocy 15 kW 1 

5 Kocioł CO na biomasę o mocy 20kW 1 

Łącznie: 180 

źródło: UG Gorzyce 

3.1.8. Warunki klimatyczne 

 Zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne, dokonanym przez 

Alojzego Wosia, teren Gminy Gorzyce położony jest w Regionie 

Sandomierskim nr XXII (Map.4). Charakterystyczną cechą tego regionu jest 

największa liczba dni z pogodą bardzo ciepłą (prawie 92). Najliczniejsze są także dni 

bardzo ciepłe i jednocześnie słoneczne lub z niewielkim zachmurzeniem ogólnym 

nieba oraz dni bardzo ciepłe bez opadu. Najczęściej obserwuje się występowanie 

pogody bardzo ciepłej, słonecznej, bez opadu 

Na terenie Gminy Gorzyce klimat kształtowany jest przez silne wpływy 

kontynentalne. W okresach chłodnych przeważa cyrkulacja południowo-zachodnia, 

a w okresach ciepłych zachodnia i północno-zachodnia. Prędkość wiatrów wynosi 

średnio 2,8 m/s. Najsilniej wieje w listopadzie (średnio 3,4 m/s), a najsłabiej 

w sierpniu (średnio 2,2 m/s). Częstość występowania cisz, czyli braku wyczuwalnego 

wiatru wynosi 21,3 %. 
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Map. 4 Gmina Gorzyce na tle regionów klimatycznych Polski 
źródło: Opracowanie własne na podstawie https://astropolis.pl   

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6-8oC. Obszar Gminy należy do 

jednego z lepiej nasłonecznionych obszarów Polski (1080 – 1160 godzin rocznie). 

Liczba dni pogodnych w roku wynosi średnio 92. Okres wegetacyjny gdzie średnia 

temperatura dobowa utrzymuje się powyżej 5oC trwa około 210-220 dni. 

Średnie roczne opady wynoszą około 575 - 725 mm  przy czym są największe 

w miesiącach letnich, a najmniejsze w październiku, styczniu i marcu.  

Warunki klimatyczno - rolnicze są jednymi z lepszych na terenie kraju. W obszarze 

dolinnym Wisły i Sanu występuje zjawisko zalegania warstw zimnego i wilgotnego 

powietrza w obniżeniach i zagłębieniach terenowych.  

3.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 

3.2.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza 

Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego mogą być gazy, ciecze 

czy ciała stałe, których zawartość w powietrzu atmosferycznym, może działać 

szkodliwie na zdrowie człowieka oraz pozostałe elementy środowiska (np. wodę, 

glebę, przyrodę żywą). Substancje zanieczyszczające atmosferę to przede 
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wszystkim: dwutlenek siarki, dwutlenek i tlenki azotu, tlenek węgla i zanieczyszczenia 

pyłowe (PM2,5, PM5, PM2,5) oraz składniki pyłu: metale ciężkie i wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (w tym bezo(a)piren). Źródła zanieczyszczeń powietrza 

można podzielić na naturalne i sztuczne: 

Źródła naturalne to: 

 wybuchy wulkanów, 

 pożary lasów, 

 burze piaskowe. 

Źródła antropogeniczne to: 

 transport, 

 ogrzewanie, 

 procesy przemysłowe, 

 wypalanie traw, 

 składowanie odpadów, 

 nawozy sztuczne i opryski. 

 Zanieczyszczenie powietrza związane jest w głównej mierze z działalnością 

człowieka i wielkością emisji zanieczyszczeń wprowadzanych przez niego do 

atmosfery. Emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w zależności od jej 

źródła można podzielić na: 

 punktową (procesy energetyczne i przemysłowe), 

 powierzchniową (indywidualne systemy grzewcze), 

 liniową (transport). 

Na stan jakości powietrza Gminy Gorzyce wpływ ma: 

 emisja powierzchniowa z zakładów produkcyjno-usługowych i sfery 

komunalno-bytowej, 

 emisja komunikacyjna, 

 emisja napływowa zanieczyszczeń rozprzestrzeniających się wraz z masami 

powietrza, w szczególności napływających z sąsiednich gmin i powiatów, 

głównie Stalowej Woli i Tarnobrzega. 
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Emisja powierzchniowa 

Do największych emitentów na terenie Gminy należą zakłady Federal Mogul 

S.A., Alumetal Gorzyce Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

,,UNIWERSAL”, a także cegielnie. W zakładach po modernizacji stosuje się 

nowoczesne technologie w produkcji oraz urządzenia ograniczające emisję 

zanieczyszczeń. Dlatego głównym źródłem emisji powierzchniowej jest emisja 

zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych. Poza Osiedlem Gorzyce 

w Gminie brak jest zbiorowego zaopatrzenia w ciepło dlatego potrzeby cieplne 

mieszkańców pokrywane są z indywidualnych źródeł ciepła, w których wykorzystuje 

się przede wszystkim paliwa stałe: węgiel, koks, miał węglowy i biomasę. Ponadto 

używane kotły mają niskie parametry techniczne i charakteryzują się niską 

sprawnością spalania.  

Emisja komunikacyjna 

Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń zaliczanych do emisji liniowej 

(komunikacyjnej) jest emisja spalin pochodzących z dużego natężenia ruchu 

kołowego. Znaczące wzrosty stężeń zanieczyszczeń powietrza notuje się zwłaszcza 

przy głównych, przelotowych szlakach komunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie 

lokalne warunki zabudowy ulic uniemożliwiają szybkie rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń. Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy 

to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, 

m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja na skutek 

tarcia opon o nawierzchnię drogi). 

 Do zagrożeń oddziałujących na stan środowiska Gminy Gorzyce, w tym 

w szczególności na stan powietrza atmosferycznego, zaliczyć można również spaliny 

i pyły związane z ruchem drogowym.  

Przez obszar Gminy przebiegają następujące drogi: droga krajowa nr 77 

(relacji Lipnik-Przemyśl), droga wojewódzka nr 854 (relacji Annopol-Gorzyce), drogi 

powiatowe oraz drogi gminne. Ogólna ich długość na terenie Gminy Gorzyce wynosi 

93,73 km, w większości są to drogi utwardzone.  

W 2015 r. przeprowadzono pomiar ruchu odbywającego się na drogach 

krajowych i wojewódzkich. Na podstawie otrzymanych danych określono średni 

dobowy ruch roczny (SDRR), który przedstawia się następująco: 
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 droga krajowa nr 77: 

o odcinek Sandomierz-Gorzyce (dł. 5,211 km) 8 299 poj./dobę, 

o odcinek Gorzyce-Agatówka (dł. 15,216 km) 9 479 poj./dobę, 

 droga wojewódzka nr 854 odcinek Antoniów-Gorzyce (dł. 8,3 km) 1 470 
poj./dobę. 

3.2.2. Roczna ocena zanieczyszczeń powietrza 

Obowiązek oceny jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska  wynika z art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – POŚ (t.j. Dz.U.2018 

poz. 799). Celem funkcjonowania monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie 

informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz 

wykonywanie analiz i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości powietrza. 

Jakość powietrza w Gminie Gorzyce oceniono na podstawie ,,Rocznej oceny 

jakości powietrza w województwie podkarpackim- raport 2017”. Przy opracowywaniu 

ww. raportu analizie poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń. z 14 stacji 

pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza (Map.5). 

Dodatkowo w ocenie jakości powietrza wykorzystano wyniki wykonanego na 

poziomie wojewódzkim modelowania zanieczyszczeń powietrza.  

 

Map. 5 Stacje pomiarowe monitoringu powietrza w województwie podkarpackim 
źródło: GIOŚ: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku. Powietrze. 
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Ze względu na to, że na terenie Gminy Gorzyce nie znajduje się żaden 

z punktów pomiarowych (najbliższa stacja ,,Tarnobrzeg-M.Dąbrowskiej - WIOŚ) stan 

powietrza ocenia się na podstawie przeprowadzonego modelowania 

matematycznego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

PM10 

W 2017 r. na żadnej stacji pomiarowej w województwie podkarpackim nie 

przekroczono dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 

równego 40 µg/m3 . Wartość stężenia jakie odnotowano dla zlokalizowanej najbliżej 

Gminy stacji wynosiło 31 µg/m3. Ponadto zarejestrowano tam 47 dni, w których  

przekroczono normę dobowego stężenia pyłu PM10 równą 50 µg/m3. Głównie 

w sezonie grzewczym.   

Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 określone w modelowaniu dla 

Gminy Gorzyce kształtowały się na poziomie 16-25 µg/m3, czyli nie przekraczały 

dopuszczalnego stężenia średniorocznego. Dopuszczalne stężenia dobowe również 

utrzymywały się w normie.   

PM2,5 

Dopuszczalne stężenie średnioroczne dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3. 

Wartości stężeń średniorocznych w województwie podkarpackim określone 

w modelowaniu zawierały się w przedziale 12-32 µg/m3 (48-128 % poziomu 

dopuszczalnego). Dla Gminy Gorzyce, wartości te nie zostały przekroczone, 

ponieważ stężenie mieściło się w zakresie 15-20 µg/m3, czyli stanowiły 45-60% 

normy.  

Metale w pyle PM10 

Z badań prowadzonych w 2017 r. w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości 

powietrza wynika, że stężenia arsenu, kadmu, niklu, ołowiu na całym obszarze 

województwa podkarpackiego utrzymywały się na niskim poziomie. 

Benzo(a)piren w pyle PM10 

B(a)P jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA). Źródłem powstawania B(a)P jest spalanie paliw stałych 

w niskich temperaturach pomiędzy 300 a 600oC w niskosprawnych urządzeniach do 
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tego nieprzeznaczonych. Nośnikiem B(a)p w powietrzu jest pył, dlatego jego 

szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego 

specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. 

Dopuszczalne stężenie średnioroczne B(a)P wynosi 1 ng/m3.. Badania 

prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza w 2017 r. wykazały 

przekroczenie wartości docelowej we wszystkich punktach pomiarowych 

województwa podkarpackiego. Wartości stężeń określone w modelowaniu zawierały 

się w przedziale 0,35-8,42 ng/m3  (40-840 % poziomu docelowego). Na całym 

obszarze Gminy Gorzyce przekroczono dopuszczalne stężenie średnioroczne dla 

B(a)P. 

Ozon 

 Ozon zalicza się do wtórnych zanieczyszczeń, ponieważ  powstaje 

w troposferze wskutek przemian chemicznych innych związków.  

Wyniki modelowania stężeń tego związku wykazały, że liczba dni 

z przekroczeniem wartości docelowej na obszarze województwa wyniosła od 5 do 

15, natomiast na terenie Gminy Gorzyce 8-12.  

Przeprowadzone w województwie podkarpackim badania w 2017 roku 

wykazują, że na terenie gminy Gorzyce przekroczono dopuszczalne średnioroczne 

stężenie benzo(a)pirenu. Zanieczyszczenia powietrza pozostałymi związkami 

tj. pyłami (PM10, PM2,5), metalami ciężkimi (arsen, kadm, nikiel, ołów) oraz  

dwutlenkiem siarki (SO2), dwutlenkiem azotu (NO2) wykazały dotrzymanie 

obowiązujących norm dla tych zanieczyszczeń. 

3.2.3. Działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń  

 Ze względu na przekroczenia stężeń B(a)P wyznacza się działania 

naprawcze, które są zbieżnie z działaniami zmierzającymi do redukcji pyłów. 

 W ramach Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej (Aktualizacja 

2016 rok) wyznaczono niezbędne działania do przywrócenia standardów jakości 

powietrza, które są związane z: 

 redukcją emisji ze źródeł indywidualnego ogrzewania lokali poprzez wymianę 

niskosprawnego urządzenia zasilanego paliwem stałym i zastąpieniem go 

przez: podłączenie do sieci ciepłowniczej, kotły gazowe, kotły olejowe, 
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ogrzewanie elektryczne, nowoczesne urządzenia z podajnikiem 

automatycznym na węgiel lub zastosowanie alternatywnych źródeł 

pozyskiwania energii cieplnej,  

 ograniczenie emisji komunikacyjnej,  

 prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych,  

 stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 

przestrzennego i w regulaminach utrzymania porządku i czystości w gminach,  

 rozbudowa systemów informowania mieszkańców o jakości powietrza  

 działania regulacyjne (stosowanie zakazów i kontroli). 

 Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Ochrona klimatu i jakości 

powietrza”, której wyniki zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tab. 12  Analiza SWOT dla obszaru interwencji „ochrona klimatu i jakości powietrza”  

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- dobrze rozwinięty transport publiczny 
na terenie Gminy i jego połączenie 
z transportem publicznym pobliskiego 
miasta, 

- modernizacja systemów grzewczych, 
termomodernizacja budynków na terenie 
Gminy, 

- budowa instalacji wykorzystujących 
energię odnawialną w tym instalacji 
kolektorów słonecznych 

- emisja pyłów i gazów towarzysząca 
energetycznemu spalaniu paliw 
konwencjonalnych w indywidualnym 
ogrzewaniu domów, 

- duża liczba przestarzałych źródeł ciepła 
w zabudowie mieszkaniowej 
(przestarzałe technologicznie  
i niskosprawne piece izbowe), 

- zwiększanie się ruchu samochodowego 
w granicach Gminy 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

-zwiększanie się świadomości 
ekologicznej mieszkańców regionu 
w zakresie szkodliwości niskiej emisji, 

- wzrost zainteresowania ekologicznymi 
formami transportu, 

- dostępność środków finansowych na 
realizację inwestycji w zakresie ochrony 
powietrza, np. fundusze unijne, 

- propagowanie wdrażania nowych 
technologii przyjaznych środowisku. 

- zły stan techniczny pojazdów 
poruszających się w terenie Gminy, 

- brak regulacji prawnych na szczeblu 
krajowym dot. kwestii ochrony powietrza, 

- rosnące koszty wykorzystania 
proekologicznych nośników energii na 
potrzeby grzewcze (olej opałowy, 
energia elektryczna, gaz) – brak stabilnej 
polityki cenowej na rynku paliw 
energetycznych. 
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3.3. Zagrożenia hałasem 

 Klimat akustyczny środowiska jest to zespół zjawisk akustycznych 

występujących na danym obszarze, niezależnie od źródeł je wywołujących. Klimat 

ten, zwłaszcza w warunkach lokalnych, cechuje się silnymi zmianami w czasie  

i przestrzeni. Zależy on w głównej mierze od: 

 stopnia nasycenia danego środowiska urządzeniami i pojazdami, 

 układu urbanistycznego cechującego dane lokalne środowisko 

i rozplanowania w nim osiedli mieszkaniowych wraz z terenami zieleni, układu 

komunikacyjnego, obiektów handlowo-usługowych, zakładów produkcji. 

W Polsce wykonywane są następujące rodzaje pomiarów hałasu w środowisku: 

 pomiary hałasu przemysłowego, 

 pomiary hałasu drogowego,  

 pomiary hałasu lotniczego,  

 pomiary hałasu szynowego.  

Ponadto wykonuje się pomiary w ramach analiz i przeglądów ekologicznych. 

Uciążliwość spowodowana nadmierną emisją hałasu jest charakterystyczna 

głównie dla terenów zwartej zabudowy, dotyczy terenów mieszkalno–przemysłowych 

oraz przebiegu tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. 

Źródła hałasu 

Hałas może pochodzić z różnych źródeł np.: komunikacji, przemysłu, maszyn 

budowlanych i remontowych.  

Hałas komunikacyjny powstający wzdłuż dróg jest generowany zarówno przez 

silniki samochodów jak też jest efektem toczenia kół pojazdów o nawierzchnię jezdni. 

Poziom powstającego w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych hałasu jest 

bezpośrednio uzależniony od takich czynników jak: natężenie ruchu, prędkość 

pojazdów, udział pojazdów ciężkich, płynność ruchu, pochylenie drogi, jakość 

nawierzchni drogowej, ukształtowanie terenu, charakter obudowy trasy, rodzaj 

sąsiadującej z nią zabudowy. Zjawisko generowania hałasu przez ruch pojazdów 

szynowych jest zagadnieniem złożonym, ponieważ hałas ten jest emitowany przez 

wiele jednostkowych źródeł. Na jego wielkość wpływają m.in. prędkość z którą 

poruszają się pociągi, ich długość, stan torowiska czy lokalizacja torowiska względem 

istniejącego terenu.  
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Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego 

rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz 

instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Źródłem 

hałasu mogą być także linie przesyłowe wysokiego napięcia, a także stacje 

elektroenergetyczne najwyższych napięć w związku ze stosowaniem sprężarek do 

napędu łączników i transformatorów. Przeprowadzone liczne badania w tym kierunku 

wykazują, że poziom nie przekracza wartości dopuszczalnych nawet w odległości 

kilkunastu metrów od linii, w najgorszych warunkach.  

W Gminie Gorzyce istnieje potencjalne zagrożenie hałasem ze względu na 

przebiegające przez jej teren drogi: krajową (nr 77) i wojewódzką (nr 854). Można 

przypuszczać, że wzmożony ruch samochodowy może występować również na 

drogach powiatowych. Ruch pojazdów mechanicznych odbywający się wzdłuż 

pozostałych ciągów komunikacyjnych cechuje się niewielkim natężeniem i nie 

powinien się przyczyniać do powstawania znaczących uciążliwości akustycznych. 

Ponadto przez Gminę przebiega linia kolejowa nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica 

z mostami kolejowymi w Zalesiu Gorzyckim na rzece Wiśle oraz w Trześni na rzece 

Trześniówce. 

Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Zagrożenia hałasem”, której 

wyniki zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tab. 13 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „zagrożenia hałasem” 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- poprawa jakości użytkowanych 
samochodów, 

- poprawa stanu nawierzchni dróg na 
terenie Gminy 

- wzrost natężenia ruchu kołowego na 
terenie Gminy, 

- zły stan techniczny dróg i chodników  
w niektórych miejscowościach, 

- obecność zakładów przemysłowych 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- możliwość pozyskania środków 
finansowych z zewnątrz na zaplanowane 
zadania zmierzające do poprawy stanu 
środowiska akustycznego, 

- wzrost popularności komunikacji 
zbiorowej i ekologicznych form 
transportu. 

- zaniechanie realizacji większości 
zaplanowanych inwestycji 
zmierzających do poprawy stanu 
środowiska akustycznego, 

- postępujące ograniczenia dostępności 
komunikacji zbiorowej 
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3.4. Pole elektromagnetyczne 

Zjawisko promieniowania elektromagnetycznego jest powszechne w środowisku 

naturalnym. Terminem tym określa się wzajemne oddziaływanie pola elektrycznego 

i magnetycznego, które wywołane jest poprzez ruch ładunku elektrycznego 

w przestrzeni. Powoduje on powstanie fali elektromagnetycznej, rozchodzącej się od 

drgającego ładunku. W zależności od częstotliwości promieniowanie może 

charakteryzować się właściwościami jonizującymi i niejonizującymi a także mieć 

pochodzenie naturalne – wywołane procesami i zjawiskami zachodzącymi 

w kosmosie i na Ziemi lub sztuczne będące efektem pracy wszystkich urządzeń 

zasilanych energią elektryczną. 

Głównymi sztucznymi źródłami emitującymi pole elektromagnetyczne, które 

w sposób istotny oddziaływają na środowisko są: 

 telefony bezprzewodowe i komórkowe, 

 anteny nadawcze radiostacji i TV, 

 radary, 

 linie elektroenergetyczne. 

W obrębie Gminy Gorzyce znajdują się obiekty i urządzenia mogące potencjalnie 

emitować wzmożone promieniowanie elektromagnetyczne. Należą do nich linie 

elektroenergetyczne najwyższych napięć (220 kV), linie elektroenergetyczne 

wysokich napięć, a także stacje bazowe telefonii komórkowych. Z analizy danych 

zawartych w opracowaniu „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku 

człowieka” powstałym na zlecenie PSE - Operator S.A. wynika, że maksymalne 

natężenie pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii napowietrznych przedstawia 

się następująco: 

 dla linii 110 kV - 3,3 kV/m, 

 dla linii średniego napięcia - poniżej 0,3 kV/m, 

 na zewnętrznej stacji wysokiego napięcia - 0,1 - 0,3 kV/m. 

Z powyższych danych wynika, iż tereny znajdujące się w bliskim sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych są miejscami, w których może przebywać ludność. Tereny 

znajdujące się w pasie technologicznym wyznaczonym wzdłuż linii 

elektroenergetycznych najwyższych napięć cechują się przekroczonymi wartościami 

składowej elektrycznej dla miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

w związku, z czym, w ich obrębie nie może powstawać zabudowa. 
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Strefa ochronna od tych linii licząc od osi wynosi:  

• 40,0 m – dla linii 220 kV,  

• 20,0 m – dla linii 110 kV. 

Na terenie Gminy Gorzyce nie stwierdza się zagrożenia promieniowaniem 

elektromagnetycznym, ze strony linii elektroenergetycznych, ponieważ zlokalizowane 

są w sposób nie kolidujący z zabudową mieszkalną. 

 Innym sztucznymi źródłami emitującymi pole elektromagnetyczne mogą być 

stacje telefonii komórkowych, Występujące w obrębie stacji bazowych telefonii 

komórkowej anteny emitują niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, 

wytwarzane  w czasie ich pracy. Stacje telefonii komórkowej wytwarzają pola 

elektromagnetyczne wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, 

w miejscach niedostępnych dla ludzi dlatego zagrożenie wzmożonym 

oddziaływaniem promieniowaniem z tego źródła zostało wyeliminowane w rezultacie 

właściwej lokalizacji. 

Na terenie Gminy Gorzyce występuję dwie stacje bazowe telefonii 

komórkowych. W celu oszacowania wartości występującego w Gminie 

promieniowania elektromagnetycznego, można się odnieść do wyników Monitoringu 

pól elektromagnetycznych w latach 2014-2016 r., który został przeprowadzony przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Na terenie Gminy 

Gorzyce zlokalizowano jeden punkt monitoringowy służący do badania poziomów pól 

elektromagnetycznych (Gorzyce, ul. Sandomierska 75). Dla ww. punktu wartość 

pomiaru wynosiła 0,4  V/m co stanowi zaledwie 0,06% wartości dopuszczalnej 

(7 V/m) określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów. Na obszarze całego województwa podkarpackiego wg 

trzyletniej średniej arytmetycznej za lata 2014-2016 r. nie stwierdzono terenów 

z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku. 
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Map. 6 Lokalizacja stacji telefonii komórkowych na terenie Gminy Gorzyce 
źródło: opracowanie własne na podstawie www.beta.btsearch.pl 

Na terenie Gminy Gorzyce nie występuje zagrożenie ze strony 

promieniowania elektromagnetycznego. Dlatego, w tym obszarze nie zostaną 

wyznaczone żadne zadania. 

Tab. 14  Analiza SWOT dla obszaru interwencji „pole elektromagnetyczne” 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

-bezpośrednie rozpoznanie 
oddziaływania źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie Gminy 
Gorzyce, 

 -brak przekroczeń dopuszczalnych 
wartości promieniowania 
elektromagnetycznego w województwie 
podkarpackim 

-obecność źródeł PEM na terenie Gminy 
tzn: 

- 2 stacje bazowe telefonii komórkowej  
w miejscowości Gorzyce, 

- 1 linia elektroenergetyczna najwyższych 
napięć i 6 linii elektroenergetycznych 
wysokich napięć 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- ciągła poprawa stanu technicznego 
źródeł emisji pól elektromagnetycznych. 

-lokalizacja źródeł PEM w gminach 
bezpośrednio sąsiadujących z Gminą 
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3.5. Gospodarowanie wodami 

 

3.5.1.Wody podziemne 

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

Zgodnie z podziałem na JCWPd, będącymi jednostkowymi obszarami 

gospodarowania wodami podziemnymi na terenie kraju, Gmina Gorzyce 

w większości położona jest na obszarze JCWPd nr 135 oraz niewielkim stopniu 

JCWPd nr 119. Jednostki te określono na podstawie Warunków korzystania z wód 

regionu górnej Wisły (Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły) wydanych przez Dyrektora 

Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  

Zgodnie z ww. podziałem wody te charakteryzują się dobrym stanem 

ilościowym i chemicznym oraz brakiem derogacji. W przypadku JCWPd nr 135 

zagrożone są nieosiągnięciem celów środowiskowych (Tab.15) 

Tab. 15 Charakterystyka obszarów JCWPd Nr 119 i 135 

Nazwa Jednolitej Części Wód 
Podziemnych 

Nr 119 Nr 135 

Europejski kod jednolitej części 
wód z literami PL 

PLGW2000119 PLGW2000135 

Powierzchnia [km2] 1 377,9 1 594 

Dorzecze Wisła Wisła 

Region wodny Górnej Wisły Górnej Wisły 

RZGW RZGW w Krakowie RZGW w Krakowie 

Ocena stanu chemicznego dobry dobry 

Ocena stanu ilościowego dobry dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 
niezagrożona zagrożona 

Derogacja brak brak 

źródło: Opracowanie własne na podstawie http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 
 

 Ponadto ocenę i badania jakości wód podziemnych wykonuje na zlecenie 

GIOŚ, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, który na 

mocy ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566) jest zobligowaną do tego 

państwową służbą hydrogeologiczną. Ocena stanu JCWPd  wykonana w oparciu 
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o wyniki monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych z 2016 

r. oraz dane Państwowej Służby Hydrologicznej w zakresie stanu ilościowego 

wykazała słaby stan wód JCWPd nr 135, pozostały stan wód określono jako dobry. 

O słabym stanie zadecydowała ocena stanu chemicznego: wysokie stężenia NO3, 

SO4, Fe, Mn oraz lokalne występowanie wskaźników organicznych. Wykazanie 

słabego stanu wód spowodowało przeprowadzenie w 2017 roku dwóch serii badań 

(w okresie wiosennym i jesiennym) w 9 punktach pomiarowych (Map.7). 

 

Map. 7 Klasa jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu 
diagnostycznego w województwie podkarpackim w 2017 r. 

źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku, Wody powierzchniowe i podziemne. 

Najbliżej Gminy Gorzyce znajdował się punkt pomiarowy Jeziórko (1 526) dla 

którego na podstawie rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

jednolitych części wód podziemnych określono V klasę jakości wody, czyli złej jakości 

co jest związane  z dawną eksploatacją złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. 

W badanym punkcie wody charakteryzowały się odczynem kwaśnym oraz wysokim 

stężeniem manganu, siarczanów i żelaza.  
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Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) 

GZWP to struktury geologiczne lub ich fragmenty, które w skali regionów 

hydrogeologicznych charakteryzują się najwyższą wodonośnością i zasobnością. 

Obecnie lub w przeszłości mogą stanowić podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców. Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH) realizuje szereg zadań 

na rzecz gospodarki wodnej i ochrony wód podziemnych. Jednym ze sposobów 

ochrony jest opracowany przez PSH Informator GZWP.  

W powiecie tarnobrzeskim znajduje się GZWP nr 425 Dębica–Stalowa Wola–

Rzeszów (nazwa wg rozporządzenia RM z 27 czerwca 2006 r.), który swoim 

zasięgiem obejmuje również Gminę Gorzyce.  

 
Map. 8 Lokalizacja GZWP nr 425 w Polsce 
źródło: Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, 2017 

Na przeważającej części obszaru tego zbiornika stan wód oceniono jako dobry 

(klasy I–III). Słaby stan wód występuje w północnej części zbiornika, czyli widłach 

rzek Wisły i Sanu oraz rejonach: „Jeziórka”, Stalowej Woli i Nowej Sarzyny. Wynika 
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to z uwarunkowań geogenicznych, a także czynników antropogenicznych, które 

stanowią potencjalne źródło zanieczyszczeń i są to m.in.: składowiska odpadów, 

zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, duże fermy hodowlane, a także 

eksploatacja kopalin. Stwierdzone zanieczyszczenia związane są np. z prowadzoną 

działalnością: kopalni siarki w rejonie Jeziórka, która aktualnie nie jest 

ekspolatowana.  

Na podstawie „Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej określającej 

warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych 

GZWP nr 425 Dębica–Stalowa Wola–Rzeszów” (Leśniak i zespół, 2011) 

obszar ochronny składa się z dwóch części, których łączna powierzchnia wynosi ok. 

2 035,36 km2 (Tab.16).  W obrębie proponowanego obszaru ochronnego dominują 

tereny rolnicze dlatego proponowane zakazy, nakazy i ograniczenia w użytkowaniu 

ukierunkowane są na zabezpieczenie wód przed zagrożeniami związanymi z rolnicza 

formą użytkowania terenu. 

Tab. 16 Charakterystyka  GZWP nr 425 wg ,,Dodatku do dokumentacji 
hydrogeologicznej GZWP nr 425” 

Parametr Wartość 

Powierzchnia [km2] 1934 

Proponowany obszar ochronny [km2] 2035,36 

Typ zbiornika porowy 

Klasa jakości wody (wg rozporządzenia MŚ 
z dnia 23 lipca 2008 r.) 

I-III 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m3/d] 508 000 

Podatność zbiornika na antropopresję Bardzo podatny 

źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora PSH GZWP, 2017  

3.5.2.Wody powierzchniowe 

Pod względem hydrograficznym Gmina Gorzyce położona jest w widłach rzek 

Wisły oraz prawobrzeżnego dopływu tej rzeki - Sanu. Rzeki te jednocześnie stanowią 

naturalną granicę dla tego terenu.   

Głównymi dopływami Wisły oprócz rzeki San są Trześniówka oraz Łęg z dopływami 

lewobrzeżnymi Strug i Sokolniki i prawobrzeżnym Sanna. Wszystkie rzeki na terenie 
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Gminy są uregulowane, a rzeki Wisła, San, Łęg i Trześniówka posiadają 

obwałowania przeciwpowodziowe. 

Na terenie Gminy występują również liczne naturalne zbiorniki (starorzecza) 

oraz sztuczne zbiorniki, które powstały po eksploatacji glin na potrzeby cegielni 

w Zalesiu Gorzyckim, Gorzycach, Trześni i Wrzawach. W Gorzycach znajduje się 

również sztuczny zbiornik Przybyłów, który obecnie wykorzystywany jest do celów 

rekreacyjnych.  

W dolinie rzek Wisły i Sanu, w rejonach wsi Gorzyce, Motycze Poduchowne 

i Wrzawy oprócz starorzeczy występuje wiele podmokłych łąk oraz bagien. Całość 

rozcinają liczne cieki i rowy melioracyjne. 

 

Fot. 5 Zalew Przybyłów w Gorzycach 
źródło: Urząd Gminy Gorzyce 

Ocenę i charakterystykę Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

na terenie Gminy Gorzyce dokonano na podstawie Warunków korzystania z wód 

regionu górnej Wisły (Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły). Wyniki przedstawiono w  tabeli 

poniżej.
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Tab. 17 Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie Gminy Gorzyce 

Nazwa Jednolitej 
Części Wód 

San od Rudni do 
ujścia 

Wisła od Wisłoki 
do Sanu  

Sanna 
Łęg od Murynia do 

ujścia 
Sokolniki Strug 

 
Trześniówka od 

Karolówki do ujścia 

Kod jednolitej 
części wód 

powierzchniowych 
PLRW20002122999 PLRW20002121999 PLRW200017219898 PLRW200019219899 PLRW2000172198929 PLRW2000172198949 PLRW200019219699 

Długość jednolitej 
części wód [km] 

51,29 52,78 10,07 47,86 8,23 10,34 
 

29,24 

Dorzecze 
Obszar dorzecza 

Wisły 
Obszar dorzecza 

Wisły 
Obszar dorzecza 

Wisły 
Obszar dorzecza 

Wisły 
Obszar dorzecza 

Wisły 
Obszar dorzecza 

Wisły 
Obszar dorzecza 

Wisły 

Region wodny 
Region wodny 
Górnej Wisły 

Region wodny 
Górnej Wisły 

Region wodny 
Górnej Wisły 

Region wodny 
Górnej Wisły 

Region wodny Górnej 
Wisły 

Region wodny Górnej 
Wisły 

Region wodny 
Górnej Wisły 

Zlewnia bilansowa San z Wisłokiem  
Wisła od Wisłoki do 

Sanu 
Wisła od Wisłoki do 

Sanu 
Wisła od Wisłoki do 

Sanu 
Wisła od Wisłoki do 

Sanu 
Wisła od Wisłoki do 

Sanu 
Wisła od Wisłoki do 

Sanu 

Status JCWP 
Naturalna część 

wód 
Silnie zmieniona 

część wód 
Naturalna część wód Naturalna część wód Naturalna część wód Naturalna część wód 

Silnie zmieniona 
część wód 

Ocena stanu Zły Zły Zły Zły  Zły Zły Zły 

Ocena zagrożenia Zagrożona Zagrożona Zagrożona Zagrożona Zagrożona Zagrożona Niezagrożona 

 

Cel środowiskowy 

stan/potencjał 

ekologiczny 

Dobry stan 

ekologiczny; 

możliwość migracji 

organizmów 

wodnych na 

odcinku cieku 

istotnego - San od 

ujścia do Rudni 

Dobry potencjał 

ekologiczny; 

możliwość migracji 

organizmów 

wodnych na 

odcinku cieku 

istotnego - Wisła od 

Sanu do Wisłoki 

Dobry stan 

ekologiczny 

Dobry stan 

ekologiczny 

Dobry stan 

ekologiczny 

Dobry stan 

ekologiczny 

Dobry stan 

ekologiczny 
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Nazwa Jednolitej 
Części Wód 

San od Rudni do 
ujścia 

Wisła od Wisłoki 
do Sanu  

Sanna 
Łęg od Murynia do 

ujścia 
Sokolniki Strug 

 
Trześniówka od 

Karolówki do ujścia 

Cel środowiskowy 

stan chemiczny 

Dobry stan 

chemiczny 

Dobry stan 

chemiczny 

Dobry stan 

chemiczny 

Dobry stan 

chemiczny 

Dobry stan  

chemiczny 

Dobry stan  

chemiczny 

Dobry stan 

chemiczny 

Derogacje 

 

Brak możliwości 

technicznych. 

W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano 

presji mogącej być 

przyczyną 

występujących 

przekroczeń 

wskaźników jakości. 

Konieczne jest 

dokonanie 

szczegółowego 

rozpoznania 

przyczyn w celu 

prawidłowego 

zaplanowania 

działań 

naprawczych. 

 

Brak możliwości 

technicznych. 

W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano 

presji mogącej być 

przyczyną 

występujących 

przekroczeń 

wskaźników jakości. 

Konieczne jest 

dokonanie 

szczegółowego 

rozpoznania 

przyczyn w celu 

prawidłowego 

zaplanowania 

działań 

naprawczych. 

 

Brak możliwości 

technicznych oraz 

dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na 

niską wiarygodność 

oceny i związany 

z tym brak 

możliwości 

wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia 

dobrego stanu. 

 

Brak możliwości 

technicznych. 

W zlewni JCWP 

występuje presja 

komunalna. 

W programie działań 

zaplanowano 

działania 

podstawowe, 

obejmujące 

uporządkowanie 

gospodarki 

ściekowej, które są 

wystarczające, aby 

zredukować tą presję 

w zakresie 

wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego 

stanu. 

 

Brak możliwości 

technicznych oraz 

dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na 

niską wiarygodność 

oceny i związany 

z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia 

dobrego stanu brak 

jest możliwości 

zaplanowania 

racjonalnych działań 

naprawczych. 

Zaplanowanie 

i wdrożenie 

jakichkolwiek działań 

będzie generowało 

nieuzasadnione 

koszty. 

 

Brak możliwości 

technicznych oraz 

dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na 

niską wiarygodność 

oceny i związany 

z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia 

dobrego stanu brak 

jest możliwości 

zaplanowania 

racjonalnych działań 

naprawczych. 

Zaplanowanie 

i wdrożenie 

jakichkolwiek działań 

będzie generowało 

nieuzasadnione 

koszty. 

 

Brak 

źródło :Opracowanie własne na podstawie  http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap
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 WIOŚ w Rzeszowie zgodnie z zapisami zawartymi w ,,Programie 

Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-

2020” przeprowadził w 2017 roku badania w zakresie wskaźników biologicznych, 

hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. Monitoringiem badawczym 

objęto łącznie 66 jednolitych częściach wód powierzchniowych rzecznych, a wyniki 

badań przedstawiono w ,,Raporcie o stanie środowiska w województwie 

podkarpackim w 2017 roku”. 

Według ww. raportu jeden z reprezentatywnych punktów pomiarowo-

kontrolnych - Łęg-Gorzyce kod: PL01S1601_1884 znajdował się na terytorium 

jednolitej części wód powierzchniowych Gminy Gorzyce tj. Łęg od Murynia do ujścia 

kod: PLRW200019219899. Część ta objęta jest monitoringiem operacyjnym na 

obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla 

których utrzymanie lub poprawa stanu wód powierzchniowych jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie. Na podstawie przeprowadzonych badań  stan chemiczny 

tamtejszych wód określono jako dobry.   

Według map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, które 

zostały opracowane w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej PIB na terenie Gminy Gorzyce występują obszary zagrożone powodzią ze 

strony przepływających rzek:  Wisły, Sanu, Łęgu, Trześniówki (Map.9) 

 

Map. 9 Obszary zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Gorzyce 
źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy.isok.gov.pl  
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Poziom wód rzek przepływających przez mało zróżnicowany wysokościowo 

obszar Gminy, w okresie intensywnych opadów i roztopów wyraźnie się podnosi. 

Zabezpieczeniem przed zalewaniem terenu są wały przeciwpowodziowe, które 

powinny być modernizowane. 

Tab. 18 Analiza SWOT dla obszaru interwencji ,,wody podziemne i powierzchniowe”  

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- lokalizacja Gminy w obrębie GWZP, 
 
-duże zasoby wodne, 
 
- budowa i modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych, 
 
- wykorzystanie zbiorników wodnych 
w celach rekreacyjnych, 

- ryzyko wystąpienia powodzi, 
 
- ryzyko wystąpienia erozji wodnej, 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- wzrost zainteresowania społeczeństwa 
problematyką gospodarowania wodami 
oraz wzrost świadomości ekologicznej, 
 
- zwiększająca się świadomość 
i aktywność władz w zakresie poprawy 
jakości wód. 

- niedostateczne środki techniczne 
i finansowe niezbędne do wykonania 
inwestycji w zakresie gospodarki wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi, 
 
- rosnące zagrożenie wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk np. krótkich, 
nawalnych opadów. 

3.6. Gospodarka wodno – ściekowa 

 Stan gospodarki wodno - ściekowej Gminy Gorzyce można określić, jako 

zadowalający. Szczególnie dobrze rozwinięta jest sieć wodociągowa, natomiast sieć 

kanalizacyjna jest ciągle ulepszana. 

Mieszkańcy Gminy zaopatrywani są w wodę z ujęcia wody Przybyłów, które 

zlokalizowane jest nad rzeką Łęg w Gorzycach. Źródłem wody podziemnej jest 

czwartorzędowy poziom wodonośny znajdujący się na głębokości około 15 – 16 m 

p.p.t. Głównymi czynnikami zasilające warstwę wodonośną są wody rzeki Łęg 

i opady atmosferyczne. Proces uzdatniania wody, poprzez chlorowanie oraz redukcję 

jonów żelaza i manganu realizowany jest w stacji uzdatniania wody, której wydajność 

w roku 2018 r. wynosiła 367,4 dam3 (dane UG) . 
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Sieć wodociągowa w Gminie Gorzyce jest dobrze rozwinięta, wszystkie 

miejscowości mają możliwość korzystania z wodociągów. Łączna długość sieci 

wodociągowej według danych UG w 2018 r. wynosiła 146,6 km (Tab.19).  

Tab. 19 Stan sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce w 2018 r. 

Wyszczególnienie Rok 2018 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 146,6  

Woda dostarczona gospodarstwom domowych [dam3] 367,4  

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 9 215 (dane szacunkowe) 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania [szt.] 
2 330  

Podłączone budynki mieszkalne [%] 85,09 

źródło: Urząd Gminy Gorzyce 

Aktualnie na terenie Gminy znajdują się jedna mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków. Eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej zajmuje się 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. Do oczyszczalni tej odprowadzane są 

ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw domowych oraz zakładów produkcyjnych  

Długość sieci kanalizacyjnej wg danych UG w 2018 r wynosiła 158,6 km (Tab.20). 

Całkowitym systemem odprowadzania ścieków objęci są mieszkańcy miejscowości: 

Furmany, Gorzyce, Motycze Poduchowne, Orliska, Sokolniki, Trześń oraz Zalesie 

Gorzyckie. Gmina Gorzyce podejmuje działania w zakresie poprawy gospodarki 

ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę oczyszczalni 

ścieków. W 2018 roku wykonano m.in. budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy. 

Tab. 20 Stan sieci kanalizacyjnej w Gminie Gorzyce w 2018 roku 

Wyszczególnienie Rok 2018 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 158,6 

Liczba gospodarstw domowych korzystających 

z kanalizacji sanitarnej [szt.] 
2 069 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania [szt.] 
1 970 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną [tys. m3] 867,0 

źródło: Urząd Gminy Gorzyce 
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Na terenie Gminy z kanalizacji sanitarnej w 2018 roku korzystało 

2 069 gospodarstw domowych, dla porównania na koniec 2015 roku do sieci 

kanalizacyjnej podłączonych było 1 553 budynków mieszkalnych. W 2018 roku 

wybudowano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków co świadczy o coraz większym 

zainteresowaniu tego typu rozwiązaniem. 

 

Tab. 21 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „gospodarka wodno - ściekowa” 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- funkcjonowanie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 
 
- plany rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 
 
- zwiększająca się liczba przydomowych 
oczyszczalni na terenie Gminy, 

-konieczność ciągłej rozbudowy 
i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej, 
 
-brak dostępu części mieszkańców do 
sieci wodociągowej i kanalizacji 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- minimalizacja nielegalnych zrzutów 
ścieków przez zwiększanie świadomości 
społeczeństwa o zagrożeniach z tym 
związanych. 

- niedostateczne środki techniczne 
i finansowe niezbędne do wykonania 
inwestycji w zakresie gospodarki wodno– 
ściekowej. 

3.7. Zasoby geologiczne 

Gmina Gorzyce położona jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, 

dlatego występowanie surowców mineralnych związane jest z trzeciorzędowymi 

osadami miocenu morskiego zalegającymi na utworach starszych. Na terenie Gminy 

występują kopaliny pospolite, czyli: 

 kruszywa naturalne są to utwory piaszczysto–żwirowe, piaski rzeczne 

i eoliczne, które zalegają 5–10 metrową warstwą na utworach żwirowych, 

 surowce ilaste ceramiki budowlanej reprezentowane przez mady i mułki, 

które  występują głównie w obrębie terasy zalewowej Wisły i Sanu oraz gliny 

lessopodobne, które występują w obrębie terasy nadzalewowej. Utwory ilaste 

zalegają zwykle 2-4 metrową warstwą.  

Eksploatacja kopalin prowadzi do niekorzystnych zmian powierzchni terenu. 

Dlatego lokalizacja wyrobiska i sposób prowadzenia eksploatacji muszą spełniać nie 

tylko kryteria ekonomiczne i górnicze, ale także powinny uwzględniać wartości 
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elementów środowiska przyrodniczego, którymi są zarówno gleby, lasy, jak 

i krajobraz. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest rekultywacja wyrobiska po ukończeniu 

eksploatacji. 

Na terenie Gminy Gorzyce występuje, aż 68 obszarów złóż i jak wspomniano 

powyżej są to: kruszywa naturalne oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej. Niektóre 

surowce ilaste, na mocy aktualnych koncesji są wydobywane na potrzeby cegielni 

zlokalizowanych w Gminie, w wyniku czego powstaje wiele wyrobisk po ich 

eksploatacji. Niewielkie wyrobiska są rekultywowane najczęściej w kierunku wodnym 

i wykorzystywane są wówczas jako stawy hodowlane, a także rolnym, gdzie są 

wykorzystywane jako łąki. Część z nich ulega naturalnej sukcesji. Szczegółowa 

charakterystyka poszczególnych złóż została przedstawiona w tabeli poniżej. 
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Tab. 22 Charakterystyka złóż na terenie Gminy Gorzyce 

Lp. 
Nr 

(MIDAS) 
Nazwa złoża Kopalina 

Nr inwent. 

NAG 
Powierzchnia 

[ha] 
Obwód  

[m] 
Nadzór górniczy 

1 18994 Wrzawy - Adam KRUSZYWA NATURALNE 1724/2018 13439 544 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

2 18834 Wrzawy 2 KRUSZYWA NATURALNE 9618/2017 19929 834 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

3 17621 Wrzawy 1 KRUSZYWA NATURALNE 2397/2015 14170 779 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

4 9434 Wrzawy - Woźniak II 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
2479/2003 14525 677 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

5 18121 Wrzawy Jurek 2 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
3148/2016 8216 463 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

6 10448 Wrzawy - Woźniak 2 KRUSZYWA NATURALNE 5277/2016 15658 651 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

7 6657 Wrzawy dz.2320/2 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4426/2016 5915 513 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

8 16445 
Wrzawy - Laskowski 

VI 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4780/2014 19820 643 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

9 14852 
Zalesie Gorzyckie - 

Dul 8 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
9211/2010 9788 448 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

10 13483 
Zalesie Gorzyckie - 

Dul VII 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4035/2009 7301 390 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

11 6739 
Zalesie Gorzyckie 

dz.35 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4513/2017 5655 365 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

12 8001 
Zalesie Gorzyckie - 

Dul V 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
10-9/1/25 ROG 12662 460 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 
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Lp. 
Nr 

(MIDAS) 
Nazwa złoża Kopalina 

Nr inwent. 

NAG 
Powierzchnia 

[ha] 
Obwód  

[m] 
Nadzór górniczy 

13 6932 
Zalesie Gorzyckie-

Dul III 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4429/2016 20486 645 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

14 8320 
Zalesie G. - 

Grzegorzek II 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
10-9/1/54 ROG 19926 815 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

15 6301 
Zalesie Gorzyckie 

dz.76/1 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
8733/2017 5455 315 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

16 18088 
Zalesie Gorzyckie - 

Dul 9 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
2630/2016 16123 673 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

17 8178 
Zalesie Gorzyc.-

Warzycki I 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
10-9/1/39 ROG 7070 334 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

18 6303 
Zalesie Gorzyckie 

dz.289 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4437/2016 2727 288 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

19 12042 
Trześń-Zalesie 

Gorzyckie 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
1308/2009 5159 327 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

20 9378 
Zalesie Gorzyckie-

Koper I 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
2011/2003 16434 657 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

21 18952 Gorzyce KRUSZYWA NATURALNE 1075/2018 14237 482 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

22 6999 Gorzyce dz.613 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4504/2017 4506 307 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

23 11232 
Gorzyce - Cetnarski 

II 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4010/2008 15879 775 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

24 17865 
Gorzyce - Cetnarski 

III 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
5274/2015 4555 311 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

25 6998 Gorzyce dz.909 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
3346/2004 7294 349 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 
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Lp. 
Nr 

(MIDAS) 
Nazwa złoża Kopalina 

Nr inwent. 

NAG 
Powierzchnia 

[ha] 
Obwód  

[m] 
Nadzór górniczy 

26 6598 Gorzyce-Grzegorzek 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4422/2016 3982 318 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

27 6720 Gorzyce-Jakubik I 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
2091/95 2857 404 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

28 14862 
Gorzyce-Grzegorzek 

II 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
930/2011 5645 431 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

29 11552 Gorzyce - Bartoszek 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
2924/2008 2326 225 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

30 18825 Trześń-Łabuda IV 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
8718/2017 16322 652 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

31 8545 Trześń-Łabuda II 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
9246/2017 17634 625 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

32 8544 Trześń-Łabuda III 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
3767/2013 9561 469 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

33 7123 Trześń-Sołtys I i II 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
3660/2005 16417 644 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

34 17437 Trześń-Sławex KRUSZYWA NATURALNE 5357/2014 9427 649 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

35 6304 Trześń-Pociecha 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4505/2017 5480 577 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

36 6770 Trześń-Filipek II 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
3514/2004 10995 601 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

37 6318 Trześń dz.222, 223 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
1575/2016 13159 558 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

38 15560 Trześń-Sołtys IV 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
6389/2011 1947 233 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 
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Lp. 
Nr 

(MIDAS) 
Nazwa złoża Kopalina 

Nr inwent. 

NAG 
Powierzchnia 

[ha] 
Obwód  

[m] 
Nadzór górniczy 

39 15431 Trześń-Kułaga VIII 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
5522/2011 4694 307 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

40 14282 Trześń-Foltarz III 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
6435/2010 3153 274 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

41 11318 Trześń-Sołtys III 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
928/2008 6035 385 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

42 8414 Trześń-Kułaga 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
10-9/1/71 4579 326 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

43 8520 Trześń-Pociecha III 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
10-9/2/77 ROG 4042 288 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

44 6328 
Zalesie Gorzyckie 

dz. 438 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
4436/2016 5299 331 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

45 6329 
Zalesie Gorzyckie 

dz. 437 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
XLI/1/39 ROG 6757 531 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

46 18953 Trześń VIII KRUSZYWA NATURALNE 1200/2018 17683 580 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

47 18593 Trześń-Fietko KRUSZYWA NATURALNE 3491/2017 18444 541 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

48 7107 Trześń dz.350/2 KRUSZYWA NATURALNE 4506/2017 11213 494 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

49 18995 Trześń-Adam KRUSZYWA NATURALNE 1859/2018 13929 544 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

50 18993 Trześń-Sławex 1 KRUSZYWA NATURALNE 1723/2018 11203 493 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

51 15002 Trześń-Kułaga VII 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
2274/2011 10654 682 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 
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Lp. 
Nr 

(MIDAS) 
Nazwa złoża Kopalina 

Nr inwent. 

NAG 
Powierzchnia 

[ha] 
Obwód  

[m] 
Nadzór górniczy 

52 6719 Trześń III 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
10-9/1/24 ROG 6024 700 

Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

53 17806 Trześń-Idec I KRUSZYWA NATURALNE 4485/2015 19170 788 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

54 12035 Trześń-Kułaga VI 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
600/2009 8811 589 

Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

55 18619 Trześń VII KRUSZYWA NATURALNE 4393/2017 19911 710 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

56 14022 Trześń I KRUSZYWA NATURALNE 3178/2010 18705 772 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

57 14023 Trześń II KRUSZYWA NATURALNE 5423/2012 19035 730 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

58 17261 Trześń-Idec KRUSZYWA NATURALNE 4485/2015 19170 788 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

59 14146 Trześń V KRUSZYWA NATURALNE 3663/2010 19973 985 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

60 6938 Furmany KRUSZYWA NATURALNE 4430/2016 15483 531 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

61 6945 Sokolniki KRUSZYWA NATURALNE 546/2007 116605 1286 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

62 17902 Sokolniki IV KRUSZYWA NATURALNE 2336/2018 28440 917 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

63 11754 Sokolniki II KRUSZYWA NATURALNE 5347/2008 16923 618 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 

64 15374 Sokolniki II KRUSZYWA NATURALNE 5273/2011 237837 2102 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 
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Lp. 
Nr 

(MIDAS) 
Nazwa złoża Kopalina 

Nr inwent. 

NAG 
Powierzchnia 

[ha] 
Obwód  

[m] 
Nadzór górniczy 

65 13908 Sokolniki III KRUSZYWA NATURALNE 5266/2017 19836 961 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

66 17785 Sokolniki III KRUSZYWA NATURALNE 4434/2015 108068 1847 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

67 6943 Sokolniki-RPRD KRUSZYWA NATURALNE 8531/2017 27045 675 
Okręgowy Urząd Górniczy – 

Kielce 

68 14496 Sokolniki I KRUSZYWA NATURALNE 5374/2017 61354 1268 
Okręgowy Urząd Górniczy - 

Kielce 
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Bazy Geologicznej
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Osuwanie się mas ziemnych należy do zagrożeń geologicznych i stanowi 

element zjawiska ruchów masowych ziemi. Jest związane przede wszystkim 

z działaniem sił przyrody, takich jak gwałtowne opady deszczu, intensywne topnienie 

śniegu, podnoszenie się poziomu wód gruntowych oraz wezbrania rzek i potoków. 

Coraz częściej do ich powstawania przyczynia się działalność człowieka. Osuwanie 

ziemi powoduje także degradację gleb oraz rozległe zniszczenia terenów rolnych 

i leśnych. Na terenie Gminy  Gorzyce zgodnie z danymi zawartymi w Systemie 

Osłony Przeciwosuwiskowej PIG PIB nie zlokalizowano terenu zagrożonego ruchami 

osuwiskowymi. 

Tab. 23 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „zasoby geologiczne” 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- duża ilość kopalin: kruszyw 
naturalnych, 

- duża ilość kopalin: surowców 
ilastych złóż budowlanych.  

-wyeksploatowane złoże surowców ilastych 
oraz kruszyw naturalnych, 

- eksploatacja kopalin prowadzi do 
niekorzystnych zmian powierzchni terenu, 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- wykorzystywanie złóż kopalin 
w przemyśle ponadlokalnym 

- wyłączenie części terenów spod inwestycji. 

3.8. Gleby 

Gmina Gorzyce ma przede wszystkim charakter rolniczy co jest związane 

w występowaniem dużego odsetka dobrych gleb. Występują tutaj między innymi 

gleby mineralne wytworzone z mad lekkich, gleby brunatne oraz gleby bielicowe. 

Strukturę użytkowania gruntów na terenie Gminy przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 24 Powierzchnia gruntów w Gminie Gorzyce (stan na 10.04.2019 r.) 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Pow. Gminy Gorzyce 6 890 

Grunty rolne (bez nieużytków) 4 995 

Grunty leśne 911 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 508 
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Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Grunty pod wodami 223 

Nieużytki 183 

Użytki ekologiczne 0 

Tereny różne 70 

źródło: Starostwo Powiatowe Tarnobrzeg 

Podział gruntów rolnych na terenie Gminy Gorzyce ze względu na klasy bonitacyjne 

przedstawiono poniżej (Tab.25).  

Tab. 25 Klasy gruntów rolnych w Gminie Gorzyce (stan na dzień 10.04.2019 r.) 

Rodzaj gruntu rolnego Klasa bonitacyjna Powierzchnia [ha] 

G
ru

n
ty

 o
rn

e
 

I 0 

II 197 

IIIa 665 

IIIb 472 

IVa 495 

IVb 364 

V 556 

VI 160 

VIz 0 

Łączna powierzchnia gruntów ornych 2 909 

Ł
ą

k
i 

I 0 

II 24 

III 203 

IV 573 

V 308 

VI 107 

Łączna powierzchnia łąk 1 215 

P
a

s
tw

is
k

a
 

I 0 

II 46 

III 289 

IV 266 

V 181 

VI 89 

Łączna powierzchnia pastwisk 871 

Łączna powierzchnia gruntów rolnych 4 995 

źródło. Starostwo powiatowe Tarnobrzeg 
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Grunty na terenie Gminy Gorzyce charakteryzują się znacznym udziałem gleb 

wysokich klas: 

 -około 80 % gruntów ornych stanowią gleby II- IV klasy, 

-około 47 % łąk stanowią gleby IV klasy, natomiast  

-około 64 % pastwisk stanowią gleby III i IV klasy. W ogólnej powierzchni gruntów 

rolnych przeważają grunty orne (2 909 ha).  

Pogorszenie właściwości użytkowych gleby zachodzi pod wpływem czynników 

naturalnych oraz antropogenicznych. Czynnikiem naturalny stanowiącym zagrożenie 

dla gleb jest erozja, na którą narażone są grunty rolne położone na dużych spadkach 

terenu. Czynnikiem antropogenicznym powodującym niszczenie gleb jest 

niewłaściwe użytkowanie gruntów lub niewłaściwe stosowanie środków ochrony 

roślin i nawozów sztucznych. 

Istotnym składnikiem oceny jakości gleb jest poziom zakwaszenia, oraz 

stopień zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Zakwaszenie zależy od rodzaju skały 

macierzystej, natężenia procesów degradacyjnych (np. erozji wodnej, ługowania, 

zasolenia), a także od ogólnego poziomu kultury rolnej. Gleby silniej zakwaszone 

posiadają niższą przydatność rolniczą, cechują się słabszą przyswajalnością 

składników pokarmowych oraz wymagają większych nakładów na rekultywację 

Z punktu widzenia ochrony środowiska bardzo ważne jest również zapobieganie 

zanieczyszczeniu gleb metalami ciężkimi. Tego typu zanieczyszczenia występują 

zwykle przy szlakach komunikacyjnych oraz w rejonach składowisk odpadów 

komunalnych.  

Na terenie Gminy Gorzyce nie znajdował się żaden punkt pomiarowy wg 

,,Monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017”, który 

realizowany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach. Natomiast najbliżej zlokalizowanym w województwie 

podkarpackim był punkt pomiarowy nr 385 (Map.13) znajdujący się w Nisku. 

W miejscu badanym w 2015 roku gleby charakteryzowały się odczynem bardzo 

kwaśnym (pH 4,1 w zawiesinie KCL). Wysokie zakwaszenie gleb związane jest 

w dużym stopniu z naturalnym kwaśnym charakterem tych gleb, jednakże świadczy 

także o niestosowaniu przez rolników zabiegów wapnowania. Według kryteriów 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
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prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) nie 

wykazano przekroczenia zawartości pierwiastków śladowych w glebie takich jakich: 

As, Pb, Cu, Cd, Zn. W ocenie wzięto pod uwagę również stopień zanieczyszczenia 

gleb siarką. Wg IUNG badany punkt charakteryzował się niska zawartością siarki 

przyswajalnej.  

 

Map. 10 Lokalizacja punktów pomiarowych w województwie podkarpackim 
źródło: „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017” 

Gleby na terenie Gminy mogą być szczególnie narażone na erozję wodną, 

czyli niszczenie powierzchni terenu w pobliżu przepływających na jej obszarze rzek.  

Znaczna powierzchnia gruntów rolnych jest niszczona na potrzeby eksploatacji 

surowców ilastych co prowadzi do niszczenia struktury wierzchniej warstwy pokrywy 

glebowej. 

Podstawowe problemy związane z jakością gleb na obszarze Gminy Gorzyce to: 

 zakwaszenie gleb, 

 zagrożenie gleb procesami erozji (szczególnie wodnej), 

 zagrożenie powodzią, 

 degradacja gleb w wyniku eksploatacji surowców mineralnych. 



 Program Ochrony Środowiska Gminy Gorzyce  

70 

Dokonano analizy SWOT dla obszaru interwencji „Gleby”, której wyniki 

zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tab. 26 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „gleby” 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- możliwość produkcji ekologicznej, 

- niska zawartość metali ciężkich 
i substancji niebezpiecznych w  glebach, 

- znaczny udział gleb wysokich klas 

-brak gleb klasy I, 

- konieczność nawożenia i wapnowania 
gleb na terenie Gminy, 

-brak występowania punktu pomiarowego 
na terenie Gminy 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- ograniczenie korzystania 
z chemicznych środków ochrony roślin, 

- zwiększenie świadomości ekologicznej 
rolników. 

-zagrożenie powodzią, 

- wadliwy sposób użytkowania ziemi. 

3.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Z dniem 1 lipca 2013 roku wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami 

w gminach. Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454) określa zadania Gminy oraz obowiązki właścicieli 

nieruchomości (dotyczące utrzymania czystości i porządku), warunki wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz warunki udzielania zezwoleń 

podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. W myśl ww. 

Ustawy utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań 

własnych Gminy, która ma zapewniać czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć 

warunki niezbędne do ich utrzymania. 

Zgodnie z ww. ustawą na terenie Gminy Gorzyce odbiór odpadów 

komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

realizowany był przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola 

Jachowa 94A, 26-008 Górno, które zostało wyłonione na drodze przetargu. Odpady 

komunalne odbierane są od mieszkańców zgodnie z corocznie opracowywanym 
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haromonogramem odbioru odpadów. W określone dni odbywa się również zbiórka 

zużytego sprzętu elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.   

Od 27.11.2018 r. mieszkańcy Gminy Gorzyce mają możliwość przekazywania 

posegregowanych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). Operatorem PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Gorzycach przy ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach.  

W latach 2016-2018 opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych wynosiły 6 zł od osoby na miesiąc 

w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz  

9 zł od osoby na miesiąc dla właścicieli nieruchomości, którzy nie segregowali 

odpadów komunalnych. W 2018 roku 5 583 osoby zadeklarowały zbiórkę odpadów 

w sposób selektywny, natomiast 5 253 osoby nie segregowały odpadów (Tab. 27). 

Tab. 27 Liczba osób zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Liczba osób objętych systemem 

gospodarki odpadami komunalnymi [os.] 
10 878 10 852 10 836 

Liczba osób, deklarujących zbiórkę w 

sposób selektywny [os.] 
5 417 5 486 5 583 

Liczba osób niedeklarujących zbiórki 

odpadów w sposób selektywny [os.] 
5 461 5 366 5 253 

źródło: Urząd Gminy Gorzyce 

Na terenie Gminy Gorzyce prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych, w ramach której wydzielane są frakcje odpadów: 

• papier i tektura, 

• tworzywa sztuczne, 

• metal, 

• szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

• opakowania wielomateriałowe, 

• zużyte baterie i akumulatory, 

• przeterminowane leki, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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• zużyte opony, 

• odpady wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 Mieszkańcy Gminy, selektywnie zebrane odpady gromadzą w kolorowych 

workach z tworzywa sztucznego: 

• worek koloru żółtego – metale i tworzywa sztuczne,  

• worek koloru niebieskiego – makulatura, 

• worek koloru zielonego – szkło, 

• worek koloru brązowego- odpady biodegradowalne. 

 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne gromadzone są 

w pojemnikach. Spośród wszystkich rodzajów odpadów 2018 roku zebrano ich 

najwięcej (Tab. 28) 

Tab. 28 Masa odebranych odpadów komunalnych w Gminie Gorzyce w 2018 r. 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 11,360 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 155,490 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,740 

15 01 07 Opakowania ze szkła 106,480 

16 01 03 Zużyte opony 3,900 

17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych, elementów wyposażenia, 
inne niż wymienione w 1701 06 

15,060 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów  
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

26,640 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,290 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,510 
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Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23  
i 20 01 35 

0,350 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 52,030 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,660 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

3 181,210 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 81,920 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione 
w innych podgrupach 

0,600 

źródło: Urząd Gminy Gorzyce  

W wyniku prowadzonych prac sortowania i mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, wydzielono niżej wymienione 

frakcje odpadów opakowaniowych (Tab. 29). 

Tab. 29 Masa odpadów opakowaniowych zebranych z terenu Gminy Gorzyce 
w 2017 r. 

Kod odpadów komunalnych 
Rodzaj odpadów 

komunalnych 

Ilość odpadów 
przekazana do 
recyklingu [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 64,918 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
43,045 

15 01 04 Opakowania z metali 4,828 

15 01 07 Opakowania ze szkła 62,215 

19 12 01 Papier i tektura 35,380 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 147,224 

19 12 05 Szkło 20,815 

źródło: Urząd Gminy Gorzyce 
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Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454) Gmina Gorzyce osiągnęła w 2017 

roku wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych, co 

przedstawia poniższa tabela (Tab. 30). 

Tab. 30 Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych 
w Gminie Gorzyce w latach 2016, 2017 

Wyszczególnienie 

Poziom osiągnięty przez Gminę Gorzyce[%] 

Dopuszczalny Rok 2016 Rok 2017 

Poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych  

w 1995 r. 

max.35 10,23 6,168 

Poziomy recyklingu 

i przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

odebranych z obszaru Gminy 

min. 50 42,00 52,208 

Poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

odebranych z obszaru Gminy 

min. 70 100 100 

źródło: Urząd Gminy Gorzyce 

 

Działania na rzecz usunięcia azbestu z terenu Gminy Gorzyce 

Azbest to nazwa handlowa przypisana sześciu materiałom włóknistym – 

uwodnionym krzemianom magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Na świecie występują 
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naturalne złoża azbestu, jednak ich eksploatacja nie była prowadzona na szeroką 

skalę.  Z uwagi na liczne zalety, azbest był stosowany w budownictwie, energetyce, 

transporcie i przemyśle chemicznym. 

 

Rys.  3 Zalety azbestu 
źródło: http://polskabezazbestu.pl 

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien 

zawieszonych w powietrzu (zagrożenie stanowią włókna uwolnione do powietrza 

atmosferycznego). Stopień zagrożenia zdrowia zależy od rodzaju azbestu, wielkości 

włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Długotrwałe wdychanie 

powietrza atmosferycznego, w którym zawieszone są włókienka azbestu może 

prowadzić do występowania chorób układu oddechowego, łagodnych zmian 

opłucnowych, raka płuc czy międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. 

 Tematyka azbestowa ujęta jest szeroko bezpośrednio i pośrednio w wielu 

aktach prawnych. Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich 

produkcja zakazana została w Polsce ustawą o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (t.j. Dz.U.2017 poz. 2119.). W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski na postawie, którego opracowano ,,Program Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009-2032”, który zakłada oczyszczenie do 2032 roku terytorium 

Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających 

azbest.  
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Program krajowy nakłada na Gminy następujące zadania: 

1) uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych 

planach gospodarki odpadami; 

2) współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji 

dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem; 

3) przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów 

występującego narażenia na ekspozycję azbestu; 

4) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań 

Programu. 

Gmina Gorzyce posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2032”.  Dokument ten zakłada szereg celów, 

których spełnienie pozwoli na zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, 

deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów go zawierających do 

2032 roku. 

 Podstawowym celem „Programu…” jest usunięcie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce, a przez to wyeliminowanie 

szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. 

W związku z tym że Gmina Gorzyce zakłada usunięcie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest do 2032 roku w „Programie…” przewidziano realizację 

następujących zadań:  

1) Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 

zawierających azbest; 

2) Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków 

dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów 

bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania; 

3) Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających 

azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej; 

4) Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych i innych; 

5) Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na 

realizację Programu; 

6) Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, właścicielom zasobów 

mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest; 
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7) Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację 

Programu; 

8) Oczyszczenie terenów Gminy i innych terenów publicznych z odpadów 

azbestowych; 

9) Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji 

władzom samorządowym oraz mieszkańcom; 

10) Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu. 

 Aktualne zestawienie zbiorcze dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest 

w budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenie całej Gminy Gorzyce zawiera 

informacje o masie azbestu, która została zinwentaryzowana, unieszkodliwiona oraz 

pozostała do unieszkodliwienia (Tab.30). 

Tab. 31 Masa azbestu, która została zinwentaryzowana, unieszkodliwiona oraz 
pozostała do unieszkodliwienia na terenie Gminy Gorzyce (stan na 11.04.2018 r.) 

Ilość azbestu 

zinwentaryzowana 

w [kg] 

Ilość azbestu 

unieszkodliwiona 

w [kg] 

Pozostała ilość azbestu do 

unieszkodliwienia 

w [kg] 

Razem 
Os. 

fizyczne 

Os. 

prawne 
Razem 

Os. 

fizyczne 

Os. 

prawne 
Razem 

Os. 

fizyczne 

Os. 

prawne 

1 703 

858 

1 696 

209 
7 649 823 982 821 812 2 171 879 875 874 397 5 478 

      źródło: opracowanie własne na podstawie http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ 

 

 

Map. 11 Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Gorzyce 
źródło: opracowanie własne na podstawie bazaazbestowa.gov.pl 



 Program Ochrony Środowiska Gminy Gorzyce  

78 

Od roku 2011 Gmina realizuje zadania wynikające z Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest 

została przedstawiona w tabela poniżej. 

Tab. 32 Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest od 2015 r. w Gminie 
Gorzyce 

Rok 
Ilość usuniętych wyrobów 
zawierających azbest [Mg] 

Całościowy koszt  zadania [zł] 

2015 52,73 
19 819,36 (w tym dotacja 

10 960,24) 

2016 46,63  
17 999,02 (w tym dotacja 

11 359,06) 

2017 7,07 
Koszt właściciela nieruchomości 

(w tym dotacja 4 199,64) 

2018 21,27 
Koszt właściciela nieruchomości 

(w tym dotacja 7 253,18) 

źródło: Urząd Gminy Gorzyce 

Według danych bazy azbestowej (dostęp na dzień 11.04.2019 r.) ilość 

wyrobów azbestowych pozostała do usunięcia wynosi 823,982 Mg. 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, pod 

warunkiem stosowania procedur określonych przepisami, nie powodują zagrożenia 

dla środowiska i zdrowia człowieka. Prace związane z usuwaniem azbestu mogą być 

wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 

techniczne do prowadzenie takich prac oraz zatrudniających pracowników 

przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagrożenie może 

powodować emisja włókien azbestu z ulegających korozji wyrobów azbestowo-

cementowych oraz emisja włókien azbestu wynikająca z nieprawidłowo 

prowadzonego przez nieupoważnione firmy demontażu i transportu oraz składowania 

w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w tym na tzw. dzikich wysypiskach. 

 Azbest stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzkiego. Specyficzna 

sytuacja występuje w odniesieniu do gatunków (często rzadkich i chronionych), które 

dostosowały się do życia w warunkach miejskich i wykorzystują istniejące budynki, 

jako miejsca rozrodu bądź odpoczynku. Dotyczy do w szczególności ptaków, które 

zakładają gniazda w obrębie budynków (jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki), które 
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bardzo często wykorzystują nieużytkowane części obiektów budowlanych, jako 

miejsce odpoczynku i których wszystkie gatunki są chronione. Realizacja w takich 

obiektach prac remontowych w nieodpowiednich okresach i bez poszanowania 

odpowiednich przepisów w tym zakresie powodować może niszczenie lęgów 

(w ramach prowadzenia prac) lub też osobników młodocianych, które nie potrafią 

jeszcze latać, lub też prowadzić do porzucenie łęgów przez osobniki rodzicielskie, 

a przez to śmierć osobników młodocianych. 

Tab. 33 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu odpadów” 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- rozwinięty system selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, 

- usuwanie azbestu z terenu Gminy,  

- zorganizowanie PSZOK na terenie 
Gminy, 

- osiągnięcie wymaganych poziomów 
recyklingu odpadów komunalnych 
(2017 r.) 

-duża ilość azbestu do usunięcia z terenu 
Gminy 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- ciągłe zwiększanie się świadomości 
ekologicznej mieszkańców Gminy, 

- dostępność środków finansowych na 
realizację zadań w zakresie gospodarki 
odpadami. 

- rosnąca ilość odpadów komunalnych 
z terenu Gminy 

3.10. Zasoby przyrodnicze 

 W Gminie Gorzyce dominujące są walory krajobrazowo – kulturowe. Cenne 

pod względem przyrodniczym są kompleksy leśne, zadrzewienia wzdłuż rzek, 

zbiorniki wodne oraz zieleń łąk i pastwisk. 

3.10.1. Zasoby leśne 

Zbiorowiska leśne stanowią główny czynnik równowagi ekologicznej, są 

siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Lasy pełnią funkcje gospodarcze 

i ekologiczne oraz ochronne - kształtują równowagę klimatu. Dostarczają surowce 
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warunkujące rozwój wielu branż gospodarki. Ponadto stanowią miejsce pracy 

w sektorze leśnym i poza nim. Pełnią także rolę rekreacyjną, czynnego wypoczynku  

i edukacji ekologicznej. 

Ogólny stopień lesistości dla województwa podkarpackiego wynosi 38,3%, dla 

powiatu tarnobrzeskiego 34,2%, a dla Gminie Gorzyce około 14,6 %. Całkowita 

powierzchnia lasów w Gminie wynosi 1 004,43 ha. Według podziału na formy 

własności najwięcej powierzchni w gminie zajmują lasy publiczne -około 85 %. 

Najmniejszą stanowią grunty leśne prywatne- około 17 %. Powierzchnie lasów 

z podziałem na formy własności przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 34 Lasy w Gminie Gorzyce z podziałem na formy własności w 2017 r. 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] w 2017 r. 

Lasy ogółem 1 004,43 

Lasy publiczne ogółem 835,83 

Grunty leśne prywatne 168,60 

Grunty leśne gminne 245,84 

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 602,91 

 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2017 

Gmina Gorzyce zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Rozwadów 

(Map.12). Całość gruntów Nadleśnictwa Rozwadów znajduje się w województwie 

podkarpackim i obejmuje grunty na terenie 3 powiatów:  

 stalowowolski (w podziale na gminy Stalowa Wola, Bojanów, Zaleszany, 

Pysznica),  

 niżański (w podziale na gminy Nisko, Ulanów, Jarocin),  

 tarnobrzeski (w podziale na Gminy Gorzyce, Grębów). 
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Map. 12 Obszary leśne na terenie Gminy Gorzyce 
źródło: opracowanie własne na podstawie www.bdl.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Rozwadów zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 

15 887,94 ha (wraz z gruntami we współwłasności), w tym gruntami leśnymi 

o powierzchni 15 676,91 ha, w całości na obszarze województwa podkarpackiego. 

Udział kategorii użytków: 

1. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 15 678,92 ha. 

2. Grunty rolne - 123,77 ha. 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 0,50 ha. 

4. Nieużytki - 84,75 ha. 

 Gatunkiem dominującym w Nadleśnictwie jest sosna pospolita (87,76%), 

drugim pod względem zajmowanej powierzchni jest brzoza (3,91%), kolejne to olsza 

(3,79%), dąb (1,93%), jodła (1,94%), pozostałe gatunki osiągają znacznie mniejszy 

udział powierzchniowy.  

3.10.2.Obszary i obiekty prawnie chronione 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz.U.2018.1614), formami ochrony przyrody są: 

 Parki narodowe, 

 Rezerwaty przyrody, 
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 Parki krajobrazowe, 

 Obszary chronionego krajobrazu, 

 Obszary Natura 2000, 

 Pomniki przyrody, 

 Stanowiska dokumentacyjne, 

 Użytki ekologiczne, 

 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

 Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Na terenie Gminy Gorzyce znajdują się następujące obszary objęte ochroną: 

 Obszar Natura 2000 ,,Dolina Dolnego Sanu”,  

 Obszar Natura 200 ,,Tarnobrzeska Dolina Wisły”, 

 dziewięć Pomników przyrody. 

 

Map. 13 Obszary chronione na terenie Gminy Gorzyce 
źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl 
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Obszar Natura 2000 ,,Dolina Dolnego Sanu” (kod: PLH180020) o łącznej 

powierzchni 10 176,64 ha, całościowo położony na kontynentalnym regionie 

biogeograficzny. Celem ochrony na tym obszarze jest zachowanie mozaiki 

siedliskowej charakterystycznej dla większych dolin rzecznych. Zidentyfikowano tu 

łącznie 14 typów siedlisk przyrodniczych. Największe znaczenie mają kompleks 

zbiorowisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na 

piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotną rolę w dolinie odgrywają także 

różnego typu ekstensywnie użytkowane łąki oraz, szczególnie w północnej części 

obszaru, liczne starorzecza z bogatą florą wodną. Młode strome zbocza w okolicach 

Zarzecza i Krzeszowa, poza roślinnością ciepłolubną, obfitują w wysięki i wypływy 

wód podziemnych, na których wykształciły się łęgi olszowe z masowym udziałem 

skrzypu olbrzymiego. Na suchy łąkach i pastwiskach oraz na krawędziach erozyjnych 

wykształcają się ciekawe zbiorowiska kserotermiczne. Florę i faunę cechuje znaczne 

bogactwo. Obszar stanowi także istotny korytarz ekologiczny w tym dla ichtiofauny. 

Wody rzeki San i jej dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb. 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 

Obszar Natura 2000 ,,Tarnobrzeska Dolina Wisły” (kod PLH180049) 

o łącznej powierzchni 40 59,69 ha, całościowo położony na kontynentalnym regionie 

biogeograficznym. Obszar cechuje duża bioróżnorodność gatunków roślin i zwierząt 

oraz duża różnorodność siedlisk przyrodniczych, takich jak: naturalne starorzecza 

(z roślinnością pływającą, zanurzoną oraz z zaroślową), skupiska łęgów 

nadrzecznych, łąk kośnych, zarastających wydm nadwiślańskich. Spośród siedlisk 

przyrodniczych, największe znaczenie mają tu: łęgi nadrzeczne, łąki selernicowe 

oraz starorzecza. Obszar ten jest bogaty w licznie występujące tu gatunki ryb 

i płazów, choć jest generalnie słabo poznany i wymaga dodatkowych badań 

i obserwacji zwłaszcza pod kątem ptaków, ryb i płazów oraz owadów.  
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Tab. 35 Pomniki przyrody na terenie Gminy Gorzyce 

Lp. Rodzaj 
Data 

ustanowienia 
Nazwa Opis 

1 jednoobiektowy 20.03.1997 r. 

drzewo, gatunek: 

Jesion wyniosły- 

Fraxinus excelsior 

pierśnica: 102cm, 

wysokość: 21m. 

 

2 jednoobiektowy 20.03.1997 r. 

drzewo, gatunek: 

Kasztanowiec zwyczajny 

(Kasztanowiec biały) 

pierśnica: 102cm, 

wysokość: 21m. 

 

3 jednoobiektowy 20.03.1997 r. 

drzewo, gatunek: 

Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

pierśnica: 153cm; 

wysokość: 22m. 

 

4 jednoobiektowy 18.04.2014 r. 

drzewo, gatunek: 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

obwód pnia: 310cm, 

pierśnica: 78cm, 

wysokość: 23m, 

wiek około: 150 lat, 

5 jednoobiektowy 18.04.2014 r. 

drzewo, gatunek: 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

obwód pnia: 250cm, 

pierśnica: 97cm, 

wysokość: 23m, 

wiek: około 150 lat 

6 jednoobiektowy 18.04.2014 r. 

drzewo, gatunek: 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

obwód pnia: 285cm, 

pierśnica: 88cm, 

wysokość: 22m, 

wiek: około 150 lat 

7 jednoobiektowy 18.04.2014 r. 

drzewo, gatunek: 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

obwód pnia: 310cm, 

pierśnica: 97cm, 

wysokość: 23m, 

wiek około: 150 lat. 

8 jednoobiektowy 27.10.2017 r. 

drzewo, gatunek: 

Dąb bezszypułkowy- 

Quercus petraea 

wysokość: 21,98 m, 

pierśnica: 85cm, 

obwód pnia 267 cm. 

9 jednoobiektowy 27.10.2017 r. 

drzewo, gatunek: 

Dąb bezszypułkowy -

Quercus petraea 

wysokość: 22,08 m, 

pierśnica: 125cm, 

obwód pnia: 392 cm 

źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Dokonano analizy SWOT dla ww. obszaru interwencji, której wyniki 

zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tab. 36 Analiza SWOT dla obszaru interwencji „zasoby przyrodnicze” 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- lasy spełniające funkcje społeczno-
gospodarczą, 

- szeroko rozwinięta ochrona przyrody na 
terenie Gminy,  

-wysoka jakość oraz bogactwo walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, 

- dbałość o rzadkie i chronione gatunki 
roślin, 

- liczne występowanie zakrzewień  
i zadrzewień śródpolnych 

- brak planów zadań ochronnych dla 
obszarów chronionych, 

- presja antropogeniczna na obszary 
chronione i cenne przyrodniczo. 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
dla rozwoju gospodarki,  

- dostępne fundusze na opracowanie 
planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 (POIiŚ 2014-2020, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze UE) 

- prowadzenie monitoringu środowiska 
obszarów chronionych, 

- ograniczanie lokalnych źródeł 
zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód. 

- niebezpieczeństwo nasilania się różnic 
pomiędzy ochroną środowiska a 
strategicznym dla regionu rozwojem 
społeczno - gospodarczym. 

- zagrożenia komunikacyjne występujące 
wzdłuż drogowych i kolejowych szlaków 
komunikacyjnych, 

- zagrożenia związane z pracami 
dotyczącymi odwodnienia dróg i nasypów 
kolejowych lub budową urządzeń 
infrastruktury drogowej. 

3.11.  Zagrożenia poważnymi awariami 

Środowisko przyrodnicze Gminy Gorzyce może ulec degradacji na skutek 

nadzwyczajnych zagrożeń (rysunek poniżej). 
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Rys. 4 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Gminy Gorzyce 
źródło: opracowanie własne 

Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne 

 Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne, powodują olbrzymie szkody  

i zniszczenia na terenach zamieszkanych i użytkowanych przez ludzi. Klęski 

żywiołowe są najczęściej trudne do przewidzenia, co uniemożliwia przygotowanie się 

i ograniczenie szkód. Na skutek katastrof żywiołowych może dojść do uszkodzeń lub 

zniszczeń systemu infrastruktury co może skutkować nie tylko brakiem dostępu do 

wody pitnej czy prądu ale również może wystąpić skażenie środowiska w wyniku 

rozszczelnienia zbiorników (magazynów) i instalacji z toksycznymi środkami. 

Na terenie Gminy Gorzyce mogą występować powodzie, pożary, wichury, 

susze, ulewne deszcze, śnieżyce i mrozy. Ze względu na położenie Gminy w widach 

rzeki Wisły i Sanu szczególnie wysokie jest niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń 

powodziowych. Dlatego wszystkie przepływające przez jej teren rzeki posiadają 

obustronne obwałowania, część z nich jest zmodernizowana. Sytuacja katastrofalnej 

powodzi miała miejsce w 2010 r., kiedy to zalane zostały tereny na zachodzie Gminy 

położone pomiędzy Wisłą, a Łęgiem, w tym tereny zabudowy miejscowości Zalesie 

Gorzyckie i Sokolniki i Furmany.  

Zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi 

Poważna awaria to, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy POŚ zdarzenie, 

w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

Zagrożenia żywiołowe                           
i katastrofalne

Zagrożenia chemiczne
Skażenie 

promieniotwórcze

Zagrożenia pożarowe
Zagrożenie poważnymi 

awariami 
przemysłowymi
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zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia 

z opóźnieniem.  

Wg WIOŚ na terenie Gminy Gorzyce nie są zlokalizowane zakłady 

przemysłowe o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. 

Zagrożenia pożarowe 

 Zagrożenie pożarowe stwarza zwartość zabudowy budynków drewnianych 

i budynków o pokryciu łatwopalnym. Na terenach leśnych w rejonach zagrożonych 

pożarami przestrzennymi prowadzony jest monitoring zagrożeń, sprawowany przez 

służby nadleśnictw będących w kontakcie z jednostkami straży pożarnej. Ochronę 

przeciwpożarową w zakładach przemysłowych, gdzie występuje zagrożenie 

pożarowe sprawują zakładowe straże pożarne. W ostatnich latach uruchamiane są 

nowoczesne formy ochrony, polegające na wprowadzeniu systemu zabezpieczeń 

i czujników. Systemy zabezpieczeń posiadają łączność z jednostkami straży 

pożarnej. 

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie 

zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących 

obszarów górskich. Wg aktualnej prognozy na terenie Gminy Gorzyce występuje 

średnie zagrożenie pożarowe (stan na 16.04.2019 r.). 

Zagrożenie suszą 

Rozróżnia się trzy rodzaje suszy: atmosferyczną, glebową (rolniczą) 

i hydrologiczną. Jeśli w Polsce, w okresie wegetacyjnym, przez 20 dni nie ma 

opadów, uznaje się, że nastąpił początek suszy atmosferycznej. Dalszy brak opadów 

powoduje suszę glebową, która wpływa niekorzystnie na wzrost roślin. Nawet, jeśli 

w tym czasie opady są minimalne, efekty suszy glebowej mogą zostać złagodzone, 

lecz mimo to susza może przejść w stan suszy hydrologicznej. Susze atmosferyczna 

i glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza hydrologiczna, której 

efektem jest niżówka hydrologiczna trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, 

bowiem odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów 

deszczu i śniegu. 

Na terenie Gminy Gorzyce nie stwierdzono występowania obszarów 

zagrożonych występowaniem suszy. 
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Zagrożenia chemiczne 

 Szczególne zagrożenie substancjami chemicznymi niebezpiecznymi dla życia 

i zdrowia ludzi, zwierząt oraz skażenia środowiska stanowią zakłady przemysłowe, 

przewozy substancji toksycznych w transporcie kołowym i kolejowym. O skali 

i charakterze tego zagrożenia stanowi klasa ich toksyczności, a przede wszystkim 

znikoma przewidywalność wystąpienia sytuacji awaryjnych i związane z tym 

trudności podejmowania natychmiastowych dobrze zorganizowanych przedsięwzięć 

ratunkowych.  

Na obszarze Gminy nie występują zagrożenia chemiczne. Potencjalne 

zagrożenie mogą stanowić wycieki ścieków z oczyszczalni, a także zakłady 

przemysłowe Federal Mogul – Gorzyce S.A. i Alumetal Poland Sp. z o.o. 

gromadzące substancje chemiczne z racji wykorzystywania ich w procesach 

technologicznych.  

Skażenia promieniotwórcze 

Gmina Gorzyce może być narażona na skażenie promieniotwórcze powstałe 

w wyniku ewentualnej awarii elektrowni jądrowych poza granicami kraju. Nie 

przewiduje się, by skażenia osiągnęły wielkość stanowiącą bezpośrednie zagrożenie 

życia ludzi, należy jednak liczyć się z możliwością skażenia upraw warzyw i owoców, 

wody i koniecznością wprowadzenia „rygorów” w ich wykorzystaniu do spożycia oraz 

potrzebą zabezpieczenia preparatów jodu stabilnego i zapewnienia do celów 

konsumpcyjnych wody z zakrytych ujęć. 

Tab. 37 Analiza SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami 

MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- brak zakładów o dużym i zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

-występowanie obszarów zagrożonych 
powodzią w rejonach rzeki Wisły, Sanu, 
Łęgu i Trześniówki  

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

- dynamiczny rozwój przemysłu opartego 

na nowoczesnych, przyjaznych 

środowisku technologiach. 

- narażenie na wpływ poważnych awarii, 

które mogą wystąpić w sąsiadujących 

powiatach   
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3.12. Efekty realizacji poprzedniego Programu ochrony środowiska 

Gmina Gorzyce posiada „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce 

na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. W ramach powyższego 

Programu zostały określone cele ekologiczne krótkoterminowe (2015–2018 r.) 

i średniookresowe (2019–2022 r.) oraz strategia ich realizacji. Zadanie inwestycyjne 

zaplanowane i wykonane w latach 2015-2018 przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tab. 38 Zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w latach 2015-2018 na 
terenie Gminy Gorzyce 

Obszar 
interwencji 

Nazwa zadania 
Stopień 
realizacji 
zadania 

O
C

H
R

O
N

A
 P

O
W

IE
T

R
Z

A
 

Przekształcanie istniejącego systemu ogrzewania w system 
bardziej przyjazny dla środowiska, w szczególności 

ograniczenie „niskiej emisji” 
80% 

Promowanie wykorzystania alternatywnych w tym 
odnawialnych źródeł energii (oze) poprzez ich 

popularyzację i możliwe prawem wsparcie finansowe 

100% 

Eliminacja paliw węglowych niskiej jakości 80% 

Termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie 
energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie 

nowych obiektów 

80% 

Edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej 
emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach 

domowych 

100% 

Rozpoznanie lokalizacja obszarów, na których występuje 
przekroczenie norm poziomu hałasu pochodzącego 

z węzłów komunikacyjnych i głównych szlaków 
komunikacyjnych i jego aktualizacja 

Brak 
możliwości 
określenia 

Budowa infrastruktury rowerowej: oznakowanie tras 
rowerowych, budowa parkingów dla rowerów, itp. 

90% 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

 W
O

D
N

O
- 

Ś
C

IE
K

O
W

A
 

ograniczenie spływu zanieczyszczeń pochodzenia 
rolniczego z pól 

90% 

racjonalizacja wykorzystania i ochrona istniejących zasobów 
wodnych 

90% 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Gorzyce (mogąca zwiększyć ilość odbieranych 

i oczyszczanych ścieków) 
100% 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 100% 

rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce 
(mogąca zwiększyć zużycie wody) 

100% 
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Obszar 
interwencji 

Nazwa zadania 
Stopień 
realizacji 
zadania 

O
C

H
R

O
N

A
 P

R
Z

Y
R

O
D

Y
  

Ochrona lasów 100% 

Ochrona, zwiększenie ilości oraz uporządkowanie terenów 
zielonych 

90% 

Utrzymanie bioróżnorodności, zwłaszcza na terenach 
chronionych 

90% 

Uwzględnianie wartości przyrodniczych podczas ustalania 
polityki gminy 

100% 

wdrażanie programu zalesienia Gminy oraz zadrzewień i 
zakrzewień śródpolnych 

100% 

racjonalna gospodarka leśna zgodna ze standardami FSC 
(Forest Stewardship Council) 

100% 

O
C

H
R

O
N

A
 P

O
W

IE
R

Z
C

H
N

I 
Z

IE
M

I 
I 

G
L

E
B

Y
 

Przywracanie funkcji użytkowych i przyrodniczych terenom 
zdegradowanym oraz ich rekultywacja i włączenie do 

obiegu gospodarczego 
100% 

Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi 80% 

Ochrona zasobów gleb nadających się do wykorzystania 
rolniczego i leśnego przed ich przeznaczeniem na inne cele 

100% 

Neutralizacja wysokiej zawartości siarki w glebach. 
Brak 

możliwości 
określenia 

Monitoring i utrzymanie niskiego stopnia zanieczyszczeń 
gleby 

100% 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

 

O
D

P
A

D
A

M
I 

Osiąganie w każdym roku poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych 

100% 

Osiąganie w każdym roku poziomów recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła 
90% 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 

100% 
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Obszar 
interwencji 

Nazwa zadania 
Stopień 
realizacji 
zadania 

O
C

H
R

O
N

A
 P

R
Z

E
D

 

P
R

O
M

IE
N

IO
W

A
N

IE
M

 

E
L

E
K

T
R

O
M

A
G

N
E

T
Y

C
Z

N
Y

M
 

W zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym ustala się zasadę honorowania 

ograniczeń określonych stosownymi przepisami, 
wynikającymi z lokalizacji istniejących i projektowanych 

źródeł promieniowania t.j. w szczególności linii NN i WN, 
stacji bazowych telefonii komórkowej. 

100% 

O
C

H
R

O
N

A
 

P
R

Z
E

D
 

H
A

Ł
A

S
E

M
 

Celem działań w tym okresie jest zapewnienie 
sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska. 

100% 

E
D

U
K

A
C

J
A

 E
K

O
L

O
G

IC
Z

N
A

 

kontynuacja i rozwój programów edukacji ekologicznej, 
organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej w 

szkołach, 
90% 

promocja i wspieranie przedsięwzięć proekologicznych 
poprzez stworzenie atrakcyjnego systemu zachęt i nagród 

finansowych 
100% 

stworzenie ścieżki ekologiczno - edukacyjnej przy Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

80% 

stworzenie powszechnego dostępu do informacji o 
środowisku 

100% 

edukacja ekologiczna rolników w zakresie programów 
rolnośrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego, 

agroturystyki 
100% 

szkolenie zawodowe nauczycieli, pracowników administracji 
samorządowej w zakresie ochrony środowiska 

80% 

promocja walorów środowiskowych Gminy 100% 

źródło: Zgodnie z poprzednim Programem ochrony środowiska dla gminy Gorzyce 
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4. Cele Programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce 

Cel nadrzędny Programu ochrony środowiska Gminy Gorzyce: 

 

Gmina Gorzyce planuje cele szczegółowe realizujące cel nadrzędny w następujących 

obszarach interwencji: 

 Ochrona klimatu i jakości powietrza: Osiągnięcie oraz utrzymanie 

wymaganej prawem jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie 

globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów 

cieplarnianych na terenie Gminy Gorzyce,  

 Zagrożenia hałasem: Zmniejszenie natężenia hałasu na terenie Gminy 

Gorzyce, 

 Gospodarka wodno-ściekowa: Osiągniecie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego 

i jakościowego zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do celów bytowo - 

gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Gorzyce, 

 Gospodarka odpadami:  Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz 

poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce, 

 Zasoby przyrodnicze: Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Gminy Gorzyce. 

 Po wykonaniu oceny stanu środowiska określono cele, kierunki interwencji  

i zadania wymagające realizacji w kolejnych latach (Załącznik Nr 1) . Dodatkowo 

stworzono harmonogram rzeczowo - finansowy obejmujący wszystkie zaplanowane 

zadania (Załącznik Nr 2). 

  

Poprawa stanu środowiska  i podniesienie walorów przyrodniczych Gminy 
Gorzyce poprzez działania prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju.
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5. System realizacji Programu ochrony środowiska Gminy Gorzyce 

 POŚ sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu  

i gminy (art. 17 ust.1 Ustawy POŚ), a uchwala sejmik województwa, rada powiatu 

albo rada gminy (art.18 ust.1). Projekt wojewódzkiego POŚ opiniowany jest przez 

Ministra Środowiska, powiatowego przez zarząd województwa, a gminnego przez 

zarząd powiatu (art.17 ust.2).  

 
Rys.  5 Schemat zarządzania Programem ochrony środowiska Gminy Gorzyce 

Pełna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy, 

którego zadaniem jest składanie Radzie Gminy Raportów z wykonania Programu. 

Ww. Raporty powinny być wykonywane co dwa lata (art.18 ust.2 Ustawy POŚ) 

i przesyłane do Starostwa Powiatowego. W praktyce Wójt Gminy może wyznaczyć 

koordynatora wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca 

z Wójtem Gminy i Radą Gminy, a także składanie im okresowych sprawozdań 

z realizacji Programu. Władze Gminy mogą być wspierane przez Zespół 

Konsultacyjny, który może być powołany spośród przedstawicieli lokalnych 

społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces tworzenia projektu 

programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. 
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Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego może być nadzorowanie procesu wdrażania 

programu czy opracowywanie programu współpracy w realizacji poszczególnych 

zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa 

razy w roku. W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także 

uczestniczyć podmioty gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami 

nakreślonymi w programie. 

 Raport z wykonania POŚ powinien w sposób syntetyczny ujmować dane 

zebrane podczas monitorowania przyjętej polityki ochrony środowiska. Jego głównym 

celem jest ocena realizacji Programu w zakresie: 

 stopnia wykonania przyjętych zadań,  

 stopnia realizacji założonych celów, 

 analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

 Prawidłowe wykonanie monitoringu umożliwia przypisanie każdemu z zadań 

wskaźnika oraz jego wartości bazowej i docelowej. W sposób liczbowy przedstawia 

się w ten sposób stan środowiska oraz pokazuje do jakich poziomów powinno dążyć 

się podczas realizacji zadań. Zaproponowane wskaźniki planowane są do 

osiągnięcia w roku 2020. Wskaźniki wraz z ich wartościami bazowymi i docelowymi 

zebrano w tabeli umieszczonej w załączniku nr 1.  

W prace nad ww. Programem zaangażowani byli przedstawiciele 

poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Gorzyce. 

Instytucje biorące czynny udział w realizacji zadań zapisanych w niniejszym 

POŚ będą uczestniczyły w tworzeniu Raportu z jego realizacji (wzór raportu 

w załączniku nr 3). 
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6. Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program ochrony środowiska 

Gminy Gorzyce. Dokument ten ma usprawnić prowadzenie systematycznych działań 

na rzecz poprawy stanu środowiska w obrębie analizowanych obszarów interwencji, 

na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024. Przeprowadzenie oceny stanu 

środowiska Gminy Gorzyce, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyszłej 

interwencji pozwoliło na zdefiniowanie celu nadrzędnego niniejszego POŚ. Celem 

tym jest „Poprawa stanu środowiska i podniesienie walorów krajobrazowych Gminy 

Gorzyce poprzez działania prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju.” Dodatkowo określono cele strategiczne dla obszarów interwencji, w których 

planowane są działania: 

 Ochrona klimatu i jakości powietrza: Osiągnięcie oraz utrzymanie 

wymaganej prawem jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie 

globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów 

cieplarnianych na terenie Gminy Gorzyce,  

 Zagrożenia hałasem: Zmniejszenie natężenia hałasu na terenie Gminy 

Gorzyce, 

 Gospodarka wodno-ściekowa: Osiągniecie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie ilościowego  

i jakościowego zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do celów bytowo - 

gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych, 

 Gospodarka odpadami:  Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz 

poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce, 

 Zasoby przyrodnicze: Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Gminy Gorzyce. 

 Wyżej wymienione cele strategiczne wyznaczają główny kierunek działań 

w każdym z obszarów interwencji i w sposób całościowy podsumowują zadania 

planowane do realizacji w najbliższych latach. 

 Gmina Gorzyce opracowała kierunek działań w zakresie ochrony środowiska 

na lata 2019-2022 z perspektywą  do roku 2024 oraz określiła potencjalne źródła ich 

finansowania. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oparte jest 

w Polsce na źródłach zagranicznych i krajowych. Środki zagraniczne, to przede 

wszystkim fundusze UE, które są dostępne poprzez Regionalne Programy 
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Operacyjne (RPO). Podstawą finansowania krajowego są fundusze ekologiczne: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

(WFOŚiGW). Dodatkowo, na część zadań wydatkowane będą jedynie środki 

z budżetu gminy. 

Realizacja celów strategicznych poprzez wykonywanie zaplanowanych w POŚ 

działań podlega odpowiedniemu monitoringowi. Jego prawidłowe wykonanie 

warunkuje przypisanie każdemu z zadań wskaźnika oraz jego wartości bazowej 

i docelowej. W sposób liczbowy przedstawia się w ten sposób stan środowiska oraz 

pokazuje, do jakich poziomów powinno dążyć się podczas realizacji zadań.  

 Podsumowując, niniejsze opracowanie obejmuje działania w zakresie ochrony 

środowiska planowane przez Gminę Gorzyce na lata 2019-2022 z perspektywą do 

roku 2024. Ich realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego 

w całej gminie oraz pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie jej mieszkańców. 
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