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1 Wprowadzenie  

1.1 Prawne podstawy i cel przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 
Prognozę oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Nowa 

Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku przeprowadza się w celu określenia wpływu 
na środowisko założonych w nim celów oraz zadao krótko- i długoterminowych. Podstawę 
prawną opracowania prognozy stanowią: 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 
197 z 21.07.2001) 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidująca udział społeczeostwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 
społeczeostwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003 

3. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985 z późn. zm.) 

4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. 
zm.) 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003 

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, Poz. 1227, z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 tj. z późn. zm.),  

8. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). 
Art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko nakłada obowiązek przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dokumentów wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko. Dokumentami, dla których jest 
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania są min. studium uwarunkowao i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty polityk, strategii, planów lub 
programów w dziedzinie przemysłu, transportu, energetyki, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 
gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki, a także ochrony środowiska.  

Prognoza oddziaływania Programu na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie. Przedmiotowe dokumenty zostaną także udostępnione społeczeostwu w celu 
zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  
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1.2 Zakres prognozy 
Prognoza została wykonana zgodnie z zakresem określonym w art. 51 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Obszar objęty Programem dotyczy gminy Nowa Dęba położonej w powiecie tarnobrzeskim, 
w północnej części województwa podkarpackiego.  

W Programie określono działania przewidziane do realizacji w latach 2009-2012.  

2 Przedmiot prognozy 
Przedmiotem prognozy jest „Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowa Dęba na lata 

2009-2012 z perspektywą do 2016 roku”, który stanowi aktualizację „Programu ochrony 
środowiska na lata 2005-2015 dla gminy Nowa Dęba”. Program porusza szeroko rozumianą 
problematykę ochrony środowiska na terenie gminy. Program opisuje stan środowiska na 
terenie gminy oraz presje jakim podlegają poszczególne komponenty środowiska. Na podstawie 
diagnozy stanu środowiska w Programie określone zostały priorytety i cele ekologiczne, rodzaj i 
harmonogram działao proekologicznych, środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia 
wyznaczonych celów (monitoring realizacji Programu oraz nakłady finansowe potrzebne na 
wdrożenie założeo Programu). Program ochrony środowiska określa strategię długoterminową - 
definiuje cele długookresowe (8 lat) oraz zadania krótkoterminowe dla najbliższych czterech lat.  

 

2.1 Główne cele Programu 
Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska dla gminy Nowa Dęba jest: 
„Zapewnienie trwałego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy przy uwzględnieniu zasad 

ochrony środowiska naturalnego” 
Określone w Programie cele i kierunki działao, z podziałem na poszczególne komponenty 

środowiska zawiera poniższa tabela.  
 

Tabela 1. Cele i kierunki działao określone w Programie 

Komponenty środowiska Cele systemowe Kierunki działao 

Powietrze atmosferyczne Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego. Ochrona przed 
hałasem i niejonizującym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym.  

 Ograniczenie niskiej emisji 

 Ograniczenie uciążliwości systemu 
komunikacyjnego 

 Ochrona przed niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zasoby wodne Poprawa jakości i ochrona zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Zapewnienie mieszkaocom gminy 
odpowiedniej jakości wody do picia.  

 Ograniczenie dopływu zanieczyszczeo do wód 
powierzchniowych i podziemnych 

 Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi i 
ochrona przeciwpowodziowa 

Powierzchnia terenu i 
środowisko glebowe 

Ochrona środowiska glebowego i 
ochrona zasobów mineralnych. 

 Zapobieganie degradacji gleb 

 Zapobieganie degradacji zasobów złóż 
mineralnych  

Zasoby przyrody 
Zachowanie i ochrona bioróżnorodności. 
Rozwój systemów ochrony przyrody.  

 Doskonalenie systemu form ochrony przyrody 

 Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 

 Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów 
cennych przyrodniczo 

 Zachowanie bioróżnorodności obszarów 
rolniczych 

Edukacja Edukacja ekologiczna społeczeostwa 
 Podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeostwa 
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2.2 Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu 
 

W ramach Programu w ciągu najbliższych czterech lat planowana jest realizacja zadao 
wymienionych w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu 

Zadania Termin realizacji 

Powietrze atmosferyczne 

Ograniczenie niskiej emisji 

Termomodernizacja budynków: Przedszkole Nr 5, Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy 
Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2  

2009 - 2010 

Edukacja mieszkaoców nt. zanieczyszczeo z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych zadanie ciągłe 

Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej dla budynku Regionalnego 
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji w Nowej Dębie w oparciu o odnawialne źródła energii w postaci kolektorów 
słonecznych 

2009 

Remonty dróg – nałożenie nawierzchni bitumicznej na odcinkach ok. 3,5 do 4 km rocznie zadanie ciągłe 

Budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 2,2 km (na terenie miasta ul. Wczasowa - 1.014 km, w sołectwie 
Chmielów ul. Strefowa, w sołectwie Jadachy ul. Górka, w sołectwie Cygany "Szeroka") 

2009-2011 

Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta (od ronda do ul. Niżaoskiej) do 2009 

Budowa ścieżki rowerowej od Tarnowskiej Woli do Nowej Dęby 2009-2010 

Ciąg pieszo-jezdny w Jadachach 2009-2010 

Zasoby wodne 

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeo do wód powierzchniowych i podziemnych 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Cygany  i Jadachy ok. 46,1 km  2009-2010 

Budowa kanalizacji w miejscowości Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska ok. 40 km  2011-2012 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta o długości 13500 mb  2009-2012 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Nowej Dębie 2010-2011 

Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków zadanie ciągłe 

Rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb) zadanie ciągłe 

Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci (w tym odpadów wielkogabarytowych) zadanie ciągłe 

Rozbudowa kanalizacji przy ul. M. Konopnickiej  2009 

Wymiana zapadniętych odcinków kanalizacji i wykonanie kinet  2009 

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na: budowie zbiornika retencyjnego, modernizacji układu 
napowietrzania, modernizacji gospodarki osadowej  

2009 - 2010 
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Zadania Termin realizacji 

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

Wymiana szafy sterowniczej  2009 

Monitoring ujęcia 2009 

Usuwanie zanieczyszczeo zasobów wód podziemnych  2009-2012 

Studnia zastępcza  2009 

Technologia stacji uzdatniania wody  2009 

Remont magistrali 2009 

Ochrona istniejących i tworzenie nowych oczek śródpolnych  zadanie ciągłe 

- Łęg Klewiec – zabezpieczenie przeciwfiltracyjne obwałowao w km wału lewy 0 + 000 – 7 + 740 w miejscowości: 
Krawce, gm. Grębów, Buda Stalowska, gm. Nowa Dęba 

Plan perspektywistyczny 
po 2010 roku 

Zapobieganie degradacji gleb 

Edukacja ekologiczna rolników i konkursy dla rolników i działkowców  zadanie ciągłe 

Podnoszenie świadomości mieszkaoców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania traw  zadanie ciągłe 

Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

Utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody zadanie ciągłe 

Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 

Ochrona istniejących kompleksów leśnych  zadanie ciągłe 

Zalesianie gruntów porolnych  zadanie ciągłe 

Racjonalna gospodarka leśna zgodna ze standardami FSC  zadanie ciągłe 

Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów cennych przyrodniczo 

Ochrona bioróżnorodności dolin rzecznych (korytarzy ekologicznych), terenów torfowiskowych i zabagnionych  zadanie ciągłe 

Ochrona i rozwój terenów zieleni urządzonej  zadanie ciągłe 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa 

Dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata"  zadanie ciągłe 

Dofinansowanie do "Zielonych Szkół"  zadanie ciągłe 

Stworzenie i rozwijanie powszechnego dostępu do informacji o środowisku  zadanie ciągłe 

Promocja walorów środowiskowych gminy  zadanie ciągłe 
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2.3 Powiązania Programu ochrony środowiska z innymi dokumentami 

strategicznymi 
Realizacja celów i zadao zawartych w Programie ochrony środowiska wpisuje się w szereg 

dokumentów strategicznych poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego. Zgodnośd założeo 
Programu z tymi dokumentami gwarantuje, że podejmowane działania w skali lokalnej 
harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi na wyższych szczeblach administracji 
samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza to, że planowane działania nie są 
przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów długoterminowych.  

2.3.1 Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa 

Podstawę opracowania Programu ochrony środowiska stanowi dokument „II Polityka 
Ekologiczna Paostwa”, „Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Paostwa na lata 2002 – 
2010”, dostosowana do wymagao ustawy Prawo ochrony środowiska, „Polityka ekologiczna 
paostwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010” oraz „Polityka 
ekologiczna Paostwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” 
będąca aktualizacją wcześniej przyjętych polityk. 

Założenia polityki ekologicznej paostwa wynikają z VI Programu działao Wspólnoty 
Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2002–2012, gdzie podkreślono, że 
realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpid poprzez poprawę środowiska i jakości życia 
obywateli UE. Komisja Europejska wśród czterech priorytetowych obszarów działao wymienia 
"środowisko i zdrowie". Strategicznym celem polityki ekologicznej paostwa w tym obszarze jest 
zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego 
z narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe. 

Cele polityki ekologicznej paostwa nakreślają konkretne wyzwania i obszary zainteresowania 
dla gminnego programu ochrony środowiska. W sferze racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych podstawowe cele to: 

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody na różnych poziomach 
organizacji wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną, 

 racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego, 

 racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, dążenie 
do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

 ochrona powierzchni ziemi, a w szczególności ochrony gruntów użytkowanych rolniczo 
poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i 
wodno – błotnych przez czynniki antropogenie oraz zwiększenie skali rekultywacji gleb 
zdegradowanych i zdewastowanych poprzez przywracanie im funkcji przyrodniczej, 
rekreacyjnej lub rolniczej, 

 racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę 
z zasobów podziemnych oraz ochrona tych zasobów przed ilościową i jakościową 
degradacją. 

W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeostwa ekologicznego główne cele to:  

 dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkaoców w wyniku wspólnych działao sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad instalacjami 
będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie 
środowiska, 

 poprawa jakości powietrza: redukcja emisji SO2, NOX i pyłu drobnego, 
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 ochrona zasobów wodnych, utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
zachowanie i przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków, 

 racjonalna gospodarka odpadami, 

 zmniejszenie narażenia społeczeostwa na ponadnormatywne działanie hałasu  
i zabezpieczenie przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

 stworzenie efektywnego nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na 
rynek. 

2.3.2 Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 

Strategia Rozwoju Kraju zawiera priorytet 2, odnoszący się do kwestii środowiskowych:  
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
W zakresie ochrony środowiska wspierane będą przedsięwzięcia związane  

z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wody pitnej wysokiej jakości, zagospodarowaniem 
odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, 
drganiami i wibracjami. Wspierana będzie zatem budowa oczyszczalni ścieków i systemów 
kanalizacyjnych, a także podjęte zostaną działania ograniczające odprowadzanie do wód 
szkodliwych substancji, w tym z rolnictwa. Wdrażane będą też działania zmniejszające emisje: 
CO2, SO2, NOX i pyłów pochodzących z sektora komunalno – bytowego oraz przemysłu, zwłaszcza 
energetyki, jak również przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Pożądane jest przygotowanie i 
wdrożenie wieloletnich programów rozwoju branż, przy zapewnieniu utrzymania lub redukcji 
emisji CO2 na poziomie uwzględniającym potrzeby rozwojowe kraju i zobowiązania 
międzynarodowe. 

Przewiduje się także wsparcie tworzenia nowoczesnych systemów utylizacji odpadów. Ze 
wsparciem publicznym realizowane też będą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony przyrody 
i różnorodności biologicznej, w tym tworzenia europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 
2000, ochrony i kształtowania krajobrazu, a ponadto rozwój parków narodowych i 
krajobrazowych, jako wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody. Promowane będą 
również działania z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi (zwłaszcza powodziami i ich 
skutkami), w tym o charakterze prawnym i organizacyjnym, oraz zagrożeniami technologicznymi, 
jak też dotyczące zwiększania zasobów leśnych. Techniczne działania w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej będą obejmowad przede wszystkim inwestycje modernizacyjne i 
odtworzeniowe, a także rozwój małej, sztucznej retencji oraz budowy polderów. Będą one 
stanowid niezbędne uzupełnienie działao dotyczących retencji naturalnej. 

2.3.3 Uwarunkowania wynikające z wojewódzkiego i powiatowego programu 

ochrony środowiska 

Cele polityki ekologicznej województwa podkarpackiego, będące w ścisłym związku pomiędzy 
celami polityki ekologicznej paostwa i specyfiką województwa, nakreślają konkretne wyzwania i 
obszary zainteresowania dla programu ochrony środowiska powiatu tarnobrzeskiego, a te z kolei 
dla gminy Nowa Dęba.  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego (na lata 2007-2010, 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014)” nadano znaczenie priorytetowe działaniom 
w zakresie: 

 ochrony wód i efektywnego wykorzystania zasobów wodnych,  

 przeciwdziałania zagrożeniom środowiska (ochrona przed powodzią, poważne 
awarie, ograniczenie skutków zagrożeo naturalnych i chemicznych),  

 gospodarki odpadami,  

 pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,  

 ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju 
lasów, 

 ochrony powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej,  
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 ochrony powierzchni ziemi i przywrócenia wartości użytkowej gleb,  

 ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 ochrony zasobów kopalin.  
Powyższy dokument zakłada szereg celów i działao o charakterze  systemowym: 

 Wzmocnienie instytucjonalne 
o usprawnienie funkcjonowania administracji do spraw ochrony środowiska 

 Rozwój badao i postępu technicznego oraz stymulowanie innowacji 
o zwiększenie roli wiedzy i ekoinnowacyjności w procesie rozwoju 

gospodarczego i społecznego województwa 

 Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzenie dialogu społecznego 
o stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkaoców województwa oraz 

poprawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 

 Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym 
o  zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego 

województwa, w tym właściwa lokalizacja przestrzenna inwestycji 

 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska oraz zarządzania środowiskowego. 
Mechanizmy prawno – ekonomiczne i finansowe 

o skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych 
zapewniających efektywną i terminową realizację założonych celów 
ekologicznych 

o upowszechnianie i wdrażanie systemów ekologicznych oraz systemu EMAS 
(Systemu Ekozarządzania i Audytu) 

 Współpraca międzynarodowa 
o rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska. 

Wskazywane działania w „Programie ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 
dla powiatu tarnobrzeskiego na lata 2004-2011 z uwzględnieniem niezbędnych działao do 2015 
roku”  dotyczą jednostek różnego szczebla zarządzania środowiskiem na terenie powiatu oraz 
przedsiębiorstw i instytucji bezpośrednio podlegających organom wojewódzkim i centralnym. 
Wskazane w tym programie działania do realizacji na terenie powiatu zostały podzielone wg 
kompetencji na: zadania własne powiatu, zadania koordynowane i zadania gmin. Sprecyzowane w 
poszczególnych obszarach strategicznych cele ekologiczne przedstawiają się następująco: 

1. „Ochrona i poprawa jakości środowiska” - wyznaczono 8 celów strategicznych według 
hierarchii ważności określonych w następującej kolejności: 

 Ochrona wód i poprawa ich jakości – zapewnienie najlepszej jakości wód oraz 
nowoczesnej gospodarki wodno-ściekowej. 

 Kształtowanie stosunków wodnych – zapewnienie bezpieczeostwa powodziowego 
oraz utrzymanie ilości wody na poziomie równowagi biologicznej. 

 Gospodarka odpadami – ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie 
nowoczesnego systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania.  

 Ochrona przed hałasem – zmniejszanie uciążliwości hałasowej w środowisku.  

 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – skuteczna ochrona ludzi  
i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  

 Ograniczanie zanieczyszczeo powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu 
zachowanie standardów jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z wymogami 
prawa krajowego i unijnego. 

 Przeciwdziałanie poważnym awariom – zapewnienie bezpieczeostwa chemicznego i 
biologicznego. 

 Ochrona przyrody, krajobrazu, bioróżnorodności – zachowanie i ochrona walorów 
przyrodniczych powiatu.  

2. „Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska”, wyznaczono 4 cele strategiczne określone 
w następującej kolejności, według hierarchii ważności: 
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 Ochrona kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych – racjonalne 
gospodarowanie zasobami kopalin, ich kompleksowe wykorzystanie oraz przywracanie 
równowagi przyrodniczej i nadanie wartości użytkowych terenom zdegradowanych 
kopalnictwem siarki. 

 Rozwój energetyki odnawialnej – optymalne wykorzystanie zasobów odnawialnych 
i upowszechnianie ich stosowania jako źródeł energii.  

 Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb oraz rozwój rolnictwa ekologicznego.  

 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz regulacja lesistości.  
3. „Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu społecznego”, 

wyznaczono jeden ważny cel strategiczny: 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkaoców powiatu oraz poprawa komunikacji 
społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

4. „Współpraca z sąsiednimi powiatami”, wyznaczono jeden cel strategiczny: 

 Współpraca w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy stanu środowiska oraz 
ochrony i wykorzystania jego zasobów.  

2.3.4 Uwarunkowania wynikające z gminnych programów sektorowych 
 
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Nowa Dęba na lata 2004 – 2013 

Istotnym dokumentem w stosunku do programu ochrony środowiska jest „Strategia 
zrównoważonego rozwoju gminy Nowa Dęba na lata 2004 - 2013”. Priorytetowe kierunki rozwoju 
gminy realizują zasadę zintegrowanego rozwoju. Ważne ze względu na ochronę środowiska cele 
operacyjne określone zostały w obszarze ekologicznym jako działania proekologiczne na terenie 
gminy, dzięki którym społecznośd lokalna może żyd w środowisku dobrej jakości, co jednocześnie 
stwarza warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie. Cele strategiczne określają poszczególne 
cele operacyjne, które przedstawiają się następująco: 
Cel strategiczny 1 – Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej: 

1) szkolenia proekologiczne dla przedsiębiorców i instytucji, 
2) propagowanie programów ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, 
3) kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkaoców gminy, 
4) propagowanie ekologicznych form działalności rolniczej; 

Cel strategiczny 2 – Tworzenie systemu ochrony środowiska przed zagrożeniami: 
1) uporządkowany system gospodarki ściekowej i wodnej, 
2) gminny program zagospodarowania odpadów, 
3) ograniczenie emisji zanieczyszczeo powietrza, 
4) ograniczenie hałasu, 
5) tworzenie systemu zintegrowanej reakcji w sytuacjach kryzysowych; 

Cel strategiczny 3 – Wykorzystanie turystycznych i rekreacyjnych walorów przyrodniczych gminy: 
1) dążenie do objęcia wybranych terenów przyrodniczych programami ich ochrony, 
2) zagospodarowanie turystyczne potencjalnych terenów rekreacyjnych na terenie 

gminy; 
Cel strategiczny 4 – Promowanie walorów środowiskowych gminy: 

1) promowanie działao proekologicznych gminy, 
2) promowanie roślin energetycznych i odnawialnych źródeł energii. 

Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba”, 
„Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba”  

Opracowane w 2001 roku Studium określa zarys strategii rozwoju gminy, której  element 
stanowią kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Najważniejszy cel działao 
przestrzennych mających na celu ochronę środowiska został określony jako zabezpieczenie 
prawidłowego funkcjonowania systemu ekologicznego gminy. Działania przestrzenne powinny 
uwzględniad ochronę funkcji przyrodniczej obszaru. W związku z tym należy zrealizowad 
opracowania, które należą do istotnych instrumentów realizacji polityki przestrzennej: 
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1. program ochrony środowiska przyrodniczego gminy, 
2. program ochrony środowiska na obszarze poligonu, 
3. oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących pogorszyd stan środowiska. 
Za najważniejsze działania ochrony środowiska gminy uznano egzekwowanie istniejących 

przepisów ochrony środowiska, wprowadzenie proponowanych form ochrony konserwatorskiej, 
wprowadzanie struktury systemu ekologicznego gminy w podejmowanych działaniach 
przestrzennych. 
 
 

3 Charakterystyka środowiska gminy Nowa Dęba 

3.1 Obszar badań 

3.1.1 Położenie  

Gmina Nowa Dęba położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, w powiecie 
tarnobrzeskim. Gmina zlokalizowana jest w granicach Kotliny Sandomierskiej, w obniżeniu 
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Gmina od północy graniczy z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z 
gminą Grębów, od południa z gminą Majdan Królewski (powiat kolbuszowski), od zachodu z gminą 
Baranów Sandomierski.  

Administracja gminna składa się z miasta Nowa Dęba będącego ośrodkiem obsługi lokalnej oraz 
z 6 sołectw: Alfredówka z osiedlem Buda Stalowska, Chmielów, Cygany, Jadachy, Rozalin i 
Tarnowska Wola. 

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 143 km2, z czego miasto zajmuje 16,7 km2. 
 

Rys. 1. Położenie gminy Nowa Dęba w powiecie tarnobrzeskim 
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3.1.2 Powiązania komunikacyjne  

1. Drogi krajowe i wojewódzkie 
Przez obszar gminy Nowa Dęba przebiegają następujące odcinki dróg krajowych 

i wojewódzkich: 
1.1 droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów (na terenie gminy odcinek długości 12,9 km), 
1.2 droga wojewódzka Nowa Dęba – Bojanów – Nisko (na terenie gminy odcinek długości 

1,5 km). 
Stan techniczny tych odcinków uznad można za dobry - nawierzchnie są utwardzone  

i dobrze utrzymane. 
2. Drogi powiatowe 

2.1 Przez teren gminy przebiega 6 odcinków dróg powiatowych zamiejskich o łącznej 
długości 41,9 km Są to: 
2.1.1 droga 1110R (1077) Jadachy – Chmielów – Tarnobrzeg o długości 6,2 km, 
2.1.2 droga 1113R (42706) Stale – Chmielów Dąbrowica o długości 10,6 km, 
2.1.3 droga 1112R (42708) – dojazd do stacji kolejowej Chmielów o długości 1,1 km, 
2.1.4 droga 1116 (42709) Alfredówka - Ciosy – Wydrza o długości 12,9 km, 
2.1.5 droga 42710 Stale do drogi krajowej nr 9 o długości 7 km, 
2.1.6 droga 1117R (42711) Tarnowska Wola – Wola Baranowska o długości 4,1 km 

2.2 Natomiast na terenie miejskim znajduje się 10 odcinków dróg powiatowych o łącznej 
długości 8,1 km, które stanowią następujące ulice:  
2.2.1 Borowa – droga 1132R o długości 1 km,  
2.2.2 Władysława Sikorskiego – droga 1104R o długości 1,4 km,  
2.2.3 Kolejowa – droga 1125R o długości 0,5 km,  
2.2.4 Tadeusza Kościuszki – droga 1127R o długości 1,4 km,  
2.2.5 1 Maja – droga 1129R o długości 0,3 km,  
2.2.6 Adama Mickiewicza – droga 1130R o długości 0,5 km,  
2.2.7 Henryka Sienkiewicza – droga 1126R o długości 0,5 km,  
2.2.8 Jana Pawła II – droga 1128R o długości 0,7 km,  
2.2.9 Podleśna – droga 1132R o długości 1,2 km, 
2.2.10 Majdaoska – droga 1131R o długości 0,6 km.  

Drogi powiatowe posiadają nawierzchnie utwardzone, a ich stan techniczny jest dobry. 
3. Drogi gminne 
Łączna długośd dróg gminnych na terenie gminy Nowa Dęba wynosi 110,44 km. Są to: 

3.1 na terenie miejscowości Tarnowska Wola:  
3.1.1 Sztymber – droga 1 00 334 R o długości 0,9 km, 
3.1.2 Łąki – droga 1 00 335 R o długości 2,15 km, 
3.1.3 Spolenisko -  droga 1 00 334 R o długości 0,8 km,  
3.1.4 Szkolna – droga 1 00 337 R o długości  2,85 km, 
3.1.5 Do Pastwiska – droga 1 00 340 R o długości 0,9 km, 
3.1.6 Szubienice – droga 1 00 338 R o długości 0,85 km, 
3.1.7 Pogorzały – droga 1 00 339 R o długości 0,5 km, 
3.1.8 Podgrzybie – droga 1 00 336 R o długości 2 km. 
3.1.9 Pod Górami – droga 1 00 329 R długości 2,5 km, 
3.1.10 Zamoście– droga 1 00 330 R długości 1,05 km. 

3.2 na terenie miejscowości Rozalin: 
3.2.1 Zaporębie – droga 1 00 333 R o długości 2,1 km, 
3.2.2 Ugory – droga 1 00 332 R o długości 0,55 km, 
3.2.3 Gałki – droga 1 00 331 R o długości 0,6 km,  
3.2.4 Dębska – droga 1 00 345 R o długości 3,4 km. 

3.3 na obszarze miejscowości Jadachy:  
3.3.1 Połoo – droga 1 00 315 R o długości 2,3 km, 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 

ROKU 2016 

 

16 
 

3.3.2 Borek – droga 1 00 312 R o długości 1,5 km, 
3.3.3 Załuże – droga 1 00 310 R o długości 0,7 km, 
3.3.4 Płaź – droga 1 00 313 R o długości 1,5 km, 
3.3.5 Mazury – droga 1 00 318 R o długości 2,3 km, 
3.3.6 Zagroble – droga 1 00 314 R o długości 3,7 km, 
3.3.7 Górka – droga 1 00 311 R o długości 2,35 km, 
3.3.8 Stawidzak – droga 1 00 318 R o długości 1,15 km, 
3.3.9 Przez Wieś – droga 1 00 314 R o długości 0,32 km, 
3.3.10 Piasek – droga 1 00 311 R o długości 1,35 km,.  

3.4 na obszarze miejscowości Chmielów: 
3.4.1 Sadowa – droga 1 00 305 R o długości 0,9 km, 
3.4.2 Za Górą – droga 1 00 041 R o długości 2,85 km, 
3.4.3 Kolnica – droga 1 00 306 R o długości 1,15 km, 
3.4.4 Kolejka – droga 1 00 307 R o długości 3,9 km, 
3.4.5 Mogilska – droga 1 00 304 R o długości 1,35 km, 
3.4.6 Zakładowa – droga 1 00 303 R o długości 1,35 km, 
3.4.7 Siarkowa – droga 1 00 301 R o długości 1,5 km, 
3.4.8 Przez Łan – droga 1 00 302 R o długości 3,5 km, 
3.4.9 Zagumnie – droga 1 00 308 R o długości 1 km, 

3.5  na terenie miejscowości Cygany: 
3.5.1  Piaski I – droga 1 00 317 R o długości 0,75 km, 
3.5.2 Piaski II – droga 1 00 318 R o długości 0,3 km,  
3.5.3 Przyworzec I – droga 1 00 319 R o długości 1,65 km, 
3.5.4 Przyworzec II – droga  1 00 319 R o długości 2,15 km, 
3.5.5 Desne I – droga 1 00 325 R o długości 3 km, 
3.5.6 Desne II – droga 1 00 326 R o długości 1,7 km, 
3.5.7 Grądki – droga 1 00 323 R o długości 1,25 km, 
3.5.8 Mokre – droga 1 00 324 R o długości 1 km, 
3.5.9 Bartkowy Ług II – droga 1 00 322 R o długości 1,25 km, 
3.5.10 Bartkowy Ług I – droga 1 00 321 R o długości 0,95 km, 
3.5.11 Gliniki I – droga 1 00 316 R o długości 0,65 km, 
3.5.12 Gliniki II – droga 1 00 320 R o długości 0,95 km, 
3.5.13 Gliniki III – droga 1 00 320 R o długości 0,35 km, 
3.5.14 Cygaoska – droga 1 00 320 R o długości 5,3 km, 

3.6 Na terenie miejscowości Buda Stalowska:  
3.6.1 Rybacka – droga 1 00 342 R o długości 0,95 km, 
3.6.2 Klonowa – droga 1 00 327 R o długości 3,55 km, 
3.6.3 Godyniec – droga 1 00 341 R o długości 1,15 km, 
3.6.4 Podlesie – droga 1 00 343 R o długości 1,5 km, 
3.6.5 Na obszarze miejscowości Alfredówka: 
3.6.6 Przez Las - droga 1 00 328 R o długości 3,1 km,   

3.7 na terenie Nowej Dęby: 
3.7.1 Krasickiego – droga 1 00 375 R o długości 0,7 km, 
3.7.2 Al. Zwycięstwa – droga 1 00 377 R o długości 0,24 km, 
3.7.3 S. Żeromskiego – droga 1 00 376 R o długości 0,17 km, 
3.7.4 Szkolna – droga 1 00 374 R o długości 0,2 km, 
3.7.5 M. Reja – droga 1 00 374 R o długości 0,53 km, 
3.7.6 J. Słowackiego – droga 1 00 379 R o długości 0,17 km, 
3.7.7 Zacisze – droga 1 00 380 R o długości 0,11 km, 
3.7.8 Sportowa – droga 1 00 380 R o długości 0,19 km, 
3.7.9 Jasna – droga 1 00 378 R o długości 0,22 km,  
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3.7.10 Leśna – droga 1 00 374 R o długości 0,85 km, 
3.7.11 M. C. Skłodowskiej – droga 1 00 373 R o długości 0,18 km, 
3.7.12 Wł. Broniewskiego – droga  1 00 348 R o długości 0,44 km, 
3.7.13 Cmentarna – droga 1 00 347 R o długości 0,58 km, 
3.7.14 Wczasowa – droga 1 00  346 R o długości 0,6 km,  
3.7.15 J. Korczaka – droga 1 00 371 R o długości 0,3 km, 
3.7.16 ul. Poniatowskiego – droga 1 00 372 R o długości 0,2 km. 

3.8 na terenie osiedla Poręby Dębskie: 
3.8.1 Żwirowa – droga 1 00 395 R o długości 2,15 km, 
3.8.2 Strażacka– droga 1 00 387 R o długości 0,6 km, 
3.8.3 Smugowa – droga 1 00 388 R o długości 0,82 km, 
3.8.4 H. Sucharskiego – droga 1 00 389 R o długości 0,4 km, 
3.8.5 mjr Hubala – droga 1 00 390 R o długości 0,66 km, 
3.8.6 Klonowa – droga 1 00 392 R o długości 0,55 km, 
3.8.7 Drozdowska – droga 1 00 393 R o długości 0,45 km, 
3.8.8 Jałowcowa – droga 1 00 394 R o długości 0,25 km, 
3.8.9 Cegielniana – droga 1 00 386 R o długości 0,58 km, 
3.8.10 Kanałowa – droga 1 00 381 R o długości 0,84 km, 
3.8.11 Grzybowa – droga 1 00 383 R o długości 0,16 km 
3.8.12 Pszczelarska – droga 1 00 382 R o długości 0,12 km, 
3.8.13 Pod Wieżą – droga 1 00 384 R o długości 0,15 km, 
3.8.14 Pszenna – droga 1 00 385 R o długości 0,53 km, 
3.8.15 Garncarska – droga 1 00 391 R o długości 0,73 km. 

3.9 na terenie osiedla Dęba: 
3.9.1 Wojska Polskiego – droga 1 00 357 R o długości 0,63 km, 
3.9.2 Ogrodowa – droga 1 00 346 R o długości 1 km, 
3.9.3 P. Skargi – droga 1 00 368 R o długości 0,2 km, 
3.9.4 Słoneczna – droga 1 00 362 R o długości o,69 km, 
3.9.5 J. Kilioskiego – droga 1 00 364 R o długości 0,45 km, 
3.9.6 M. Konopnickiej – droga 1 00 360 R o długości 0,7 km,  
3.9.7 Podgórze – droga 1 00 352 R o długości 0,57 km, 
3.9.8 Stawowa – droga 1 00 356 R o długości 0,16 km, 
3.9.9 A. Krzywoo – droga 1 00 351 R o długości 0,28 km, 
3.9.10 ul. Jagodowa – droga 1 00 358 R o długości 0,47 km, 
3.9.11 K. Tetmajera – droga 1 00 359 R o długości 0,38 km, 
3.9.12 Olchowa – droga 1 00 366 R o długości 0,28 km, 
3.9.13 Orkana – droga 1 00 367 R o długości 0,3 km, 
3.9.14 Cicha – droga 1 00 361 R o długości 0,2 km, 
3.9.15 Szpitalna – droga 1 00 369 R o długości 0,35 km, 
3.9.16 Kręta – droga 1 00 353 R o długości 0,06 km, 
3.9.17 Górska – droga 1 00 354 R o długości 0,11 km, 
3.9.18 Sowia – droga 1 00 355 R o długości 0,09 km, 
3.9.19 Krucza  – droga 1 00 355 R  o długości 0,06 km,  
3.9.20 Spółdzielcza – droga 1 00 370 R o długości 0,12 km, 
3.9.21 Robotnicza – droga 1 00 105 R  o długości 0,22 km,  
3.9.22 Robotnicza – droga 1 00 365 R,  
3.9.23 Boczna – droga 1 00 365 R o długości 0,11 km, 
3.9.24 Nadole – droga 1 00 349 R o długości 0,14 km, 
3.9.25 Zarzecze – droga  1 00 350 R o długości 0,68 km, 
3.9.26 Krótka – droga 1 00 363 R o długości 0,2 km. 
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4. Linie kolejowe 
Przez teren gminy przebiegają 2 linie normalnotorowe relacji: 

4.1 Łódź Kaliska – Dębica, częściowo zelektryfikowana, 
4.2 Ocice – Rzeszów, niezelektryfikowana. 

Przez teren gminy Nowa Dęba przebiega również Linia Hutnicza Szerokotorowa obsługująca 
transport towarowy.  

3.1.3 Sytuacja demograficzna 

Gminę Nowa Dęba zamieszkuje 19177 osób (według danych z Urzędu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba, stan na dzieo 31.12. 2008), z czego teren miasta zamieszkuje 7 950 osób, a pozostałe 
obszary 11140 osób (Tabela 3.). 

 
Tabela 3 Liczba ludności w poszczególnych jednostkach administracyjnych w gminie Nowa Dęba w 2008 roku 

Nazwa dzielnicy 
Liczba mieszkaoców 

pobyt stały pobyt czasowy 

Miasto 7950 87 

Os. Poręby Dębskie 1979 26 

Os. Dęba 1801 48 

Jadachy 1578 8 

Chmielów 2117 9 

Cygany 1099 7 

Tarnowska Wola 869 10 

Alfredówka 648 5 

Os. Buda Stalowska 193 1 

Rozalin 732 10 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 2009  

 

Zmiany liczby ludności w gminie Nowa Dęba w latach 2001 – 2007 przedstawiono w Tabeli 4. 
W gminie notuje się ujemny przyrost naturalny, który w 2007 roku wynosił -13 (wg danych GUS).  

 
Tabela 4 Ludnośd w gminie Nowa Dęba  w latach 2001-2007 wg danych GUS (stan na 31 XII) 

Ludnośd 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

stałe miejsce zameldowania   

ogółem 18 849 18 797 18 806 18 742 18 700 18 650 18 584 

mężczyźni 9 201 9 157 9 161 9 137 9 122 9 087 9 047 

kobiety 9 648 9 640 9 645 9 605 9 578 9 563      9 537 

faktyczne miejsce zamieszkania   

ogółem 18 494 18 483 18 504 18 451 18 462 18 411 18 378 

mężczyźni 9 014 8 994 9 005 8 983 9 002 8 966 8 944 

kobiety 9 480 9 489 9 499 9 468 9 460 9 445 9 434 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 

3.1.4 Użytkowanie terenu 

Na terenie gminy Nowa Dęba użytki rolne zajmują jedynie  44,65% powierzchni gminy 
(Tabela 5). Taki niewielki udział gruntów rolnych w całkowitej powierzchni gminy związany jest z 
dużą lesistością gminy. Na terenie gminy występują gleby słabej jakości, głównie żytnio-
ziemniaczane z dużym udziałem użytków zielonych. Rolnictwo nie odgrywa w gminie znaczącej 
roli.  

 
Tabela 5 Użytkowanie gruntów rolnych w gminie Nowa Dęba  

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[ha] 
Użytki 

rolne [ha] 

Lasy i tereny 
zadrzewione 

[ha] 

Grunty 
zabudowane 

Grunty pod 
wodami 

Nieużytki 
Pozostałe 

grunty 

miasto Nowa 1670 806 541 267 14 9 33 
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Dęba 

tereny wiejskie 12 671 5 451 6 330 643 79 100 68 

Ogółem *ha+ 14 012 6 257 6 871 910 93 109 101 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 2009 r. 

3.1.5 Dobra kultury 

W wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych na terenie gminy Nowa Dęba wpisane są 
następujące obiekty: 

 Chmielów 

 kościół par. p.w. św. Stanisława, 1923-26, nr rej.: 258/A z 21.05.1981, 

 plebania, 1926nr rej.: j.w., 

 zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 797/A z 29.04.1975 oraz 71/A z 20.05.1977: 

 dwór, 

 park, nr rej.: 8-ZP z 4.09.1948. 

 Cygany 

 stodoła w zagrodzie nr 172, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: 745/A z 24.05.1974, 

 Tarnowska Wola 

 kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, po 1920, nr rej.: 439/A z 22.04.1991, 

 ogrodzenie, po 1920, nr rej.: j.w. 

3.2 Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym 

oddziaływaniem 

3.2.1 Geologia, geomorfologia 

Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki, 2000) gmina Nowa Dęba położona jest 
w obrębie Równiny Tarnobrzeskiej będącej częścią makroregionu Kotlina Sandomierska. Granice 
równiny stanowią: od zachodu – Dolina Wisły (region Niziny Nadwiślaoskiej), od południa – 
Płaskowyż Kolbuszowski, natomiast od południowego wschodu – Dolina dolnego Sanu. Równina 
Tarnobrzeska jest terenem piaszczystym, płaskim przeciętym wstęgami rzek Łęgu, Trześniówki i 
Sanu. Jest to teren równinny słabo zróżnicowany pod względem morfologicznym. Równina 
urozmaicona jest wałami wydm parabolicznych o wysokości do 25 m oraz obniżeniami 
deflacyjnymi zlokalizowanymi pomiędzy nimi. Miejscami aluwialne mady holocenu przykrywają 
plejstoceoskie piaski. W podłożu tych osadów wytworzona jest warstwa pogipsowej serii 
siarkonośnej, której strop opada w kierunku południowym. 

Teren gminy Nowa Dęba można podzielid na dwie części zróżnicowane pod względem rzeźby 
terenu. Różnica wysokości pomiędzy obiema częściami wynosi nawet kilkadziesiąt metrów – 
deniwelacje terenu gminy miejscami sięgają 65 m. Większa, równinna częśd, obejmująca 
środkowy i północny obszar gminy to teren obniżony, którego średnia rzędna wynosi 150 m 
n.p.m. Obszar ten jest lekko nachylony w kierunku doliny Wisły. Przez jej środek przechodzi 
łukowato wygięty pas wydm, wyniesionych kilka metrów ponad poziom terenu. Najniżej 
zlokalizowany punkt (148,4 m n.p.m.) znajduje się w dolinie rzeki Trześniówki, w okolicach 
miejscowości Cygany. Południowa, mniejsza częśd gminy, należąca do Płaskowyżu 
Kolbuszowskiego, to teren falisty, z licznymi wzniesieniami. Najwyżej wyniesiony w tej części 
gminy punkt, którego rzędna terenu wynosi 215,3 m n.p.m. zlokalizowany jest na wzniesieniach 
położonych na południe od osiedla Poręby Dębskie. 

Pod względem  budowy geologicznej  teren gminy położony jest w obrębie Zapadliska 
Przedkarpackiego. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są głównie przez mioceoskie iły 
krakowieckie o miąższości kilkuset metrów, a strop tych utworów zalega na głębokości od kilku 
do ponad dwudziestu metrów pod powierzchnią terenu. Na utworach trzeciorzędowych zalegają 
utwory czwartorzędowe, wśród których wyróżnia się: 
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utwory plejstoceoskie: 
- utwory wodno-lodowcowe, wykształcone w postaci glin, iłów, żwirów, pospółek  

i piasków różnoziarnistych; 
 - utwory rzeczne wykształcone w postaci glin o stosunkowo niewielkiej miąższości, a głębiej 

w postaci piasków różnoziarnistych; 
utwory holoceoskie wykształcone jako: 
- utwory rzeczne i starorzeczy reprezentowane przez piaski drobne i pylaste, gliny, namuły 

organiczne, torfy; 
 - utwory eoliczne reprezentowane przez drobnoziarniste piaski wydmowe. 

3.2.2 Stan jakości wód powierzchniowych 

Gmina Nowa Dęba położona jest w zlewni Górnej Wisły. Obszar gminy odwadniany jest przez 
wpadającą do Wisły rzekę Trześniówkę oraz przez jej dopływy: Mokrzyszówkę, Koniecpólkę i 
Dębę. Częśd gminy odwadniana jest przez płynącą poza granicami gminy rzekę Łęg. 

Na terenie gminy znajduje się wiele zbiorników wód powierzchniowych. Największy ich 
kompleks zlokalizowany jest w północno-wchodniej części gminy w Budzie Stalowskiej. Zbiorniki 
te to przeważnie stare wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodami opadowymi.  

Rzeka Trześniówka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, uchodzi do niej w km 272,2. Źródła 
znajdują się na północny zachód od Cmolasu, na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Koryto rzeki 
wyżłobione jest w utworach aluwialnych Wisły. Całkowita długośd rzeki wynosi 56,9 km, a 
powierzchnia zlewni 569,6 km2. Górna częśd zlewni i jej prawych dopływów jest prawie 
całkowicie zalesiona. W środkowym i dolnym biegu rzeka przepływa przez tereny rolniczo-
przemysłowe. Sied rzeczna w zlewni jest zawikłana, liczne są rowy, stawy, połączenia cieków z 
sąsiednimi zlewniami, podmokłe łąki. Trześniówka poprzez swoje dopływy: Mokrzyszówkę, 
Łupawkę i Dąbrówkę jest głównym odbiornikiem zanieczyszczeo z przemysłu siarkowego, m.in. z 
terenu będących w likwidacji: Kopalni Siarki  „Jeziórko” i Kopalni Siarki „Machów” 
w Tarnobrzegu. Ponadto do zlewni rzeki wprowadzane są oczyszczone ścieki przemysłowe 
i komunalne z Nowej Dęby.  

Najaktualniejsze dane dotyczące jakości wód rzeki Trześniówki opublikowane zostały przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i pochodzą z 2006 roku. Punkt 
pomiarowo – kontrolny usytuowany został na odcinku ujściowym (ujście do Wisły). Wody rzeki 
Trześniówki zaliczono do  IV klasy jakości wód wg klasyfikacji przyjętej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu 
oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). Wody 
te miały zachowane wartości graniczne wskaźników eutrofizacji określone wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dn. 23.12.202 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093) . Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.10.2002 r. w sprawie wymagao, jakim powinny 
odpowiadad wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 
Nr 176, poz. 1455) wody sklasyfikowano jako nieprzydatne do bytowania ryb. Rzeka Trześniówka 
jest pośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków pochodzących z przemysłu siarkowego, co 
ma wpływ na duże zasolenie tych wód. Wg badao WIOŚ z 2006 r. wódy rzeki Trześniówki 
charakteryzowały się zasoleniem na poziomie V klasy jakości. Stan sanitarny tych wód określono 
jako dobry.  Wartości wskaźników mikrobiologicznych (bakterie grupy coli typu kałowego i 
bakterie grupy coli) utrzymywały się na poziomie III klasy. 

Jakośd wód rzeki Trześniówki w latach 2004 – 2006 uległa poprawie. Wg badao WIOŚ, 
w 2004 roku rzeka prowadziła wody o V klasie czystości, a w latach 2005 i 2006 wody rzeki 
zaliczono do IV klasy czystości.   



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 

ROKU 2016 

 

21 
 

3.2.3 Stan jakości wód podziemnych 

Gmina Nowa Dęba należy do Przedkarpackiego Regionu Hydrogeologicznego, który 
charakteryzuje się znacznym zagrożeniem wód podziemnych przez infiltrację zanieczyszczeo z 
powierzchni terenu. Dla regionu tego cechą charakterystyczną jest średnia lub zmienna zasobnośd 
wód podziemnych, głównie pierwszego poziomu użytkowego. Wzdłuż cieku Trześniówka 
zasobnośd ta jest określana jako niska.  

Uwzględniając zasięg występowania, wodonośnośd, zasobnośd, jakośd wód oraz znaczenie dla 
gospodarki w kraju wydzielono Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. W obrębie jednego ze 
zbiorników znalazły się zasoby wód terenu gminy – jest to zbiornik nr 425 „Dębica – Stalowa Wola 
– Rzeszów”. Zbiornik ten zajmujący powierzchnię 810 km2, wykształcony w utworach 
czwartorzędowych, zalega w piaszczysto-żwirowej warstwie wodonośnej w ośrodku porowym. 
Zasobnośd dyspozycyjna wód zbiornika szacowana jest na poziomie 140  tys. m3/dobę. Średnia 
głębokośd ujęd waha się na poziomie 10-30 metrów. Okres infiltracji zanieczyszczeo dla tego 
zbiornika wynosi poniżej 5 lat. 

Na terenie gminy wyznaczono obszary ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
GZWP: 

- Obszar Najwyższej Ochrony (ONO) – zajmuje ok. 2/3 powierzchni gminy, ma przebieg 
południowo-zachodni; są to tereny o użytkowaniu rolniczym i leśnym, częściowo tereny 
miejscowości, zabudowy miasta Nowa Dęba i wód powierzchniowych; 

- Obszar Wysokiej Ochrony (OWO) –  zajmuje pas szerokości ponad 1,5 km, obejmuje obszar 
położony po wschodniej stronie granicy ONO i południowy obszar zabudowy miasta Nowa Dęba i 
Poręb Dębskich; są to tereny zabudowy oraz użytkowania leśnego. 

Na terenie gminy Nowa Dęba znajduje się punkt badawczy sieci krajowej monitoringu 
zwykłych wód podziemnych w Nowej Dębie. Charakterystykę punktu pomiarowego oraz ocenę 
jakości wód w tym punkcie na podstawie badao przeprowadzonych w 2006 r. przedstawia Tabela 
6. 

 
Tabela 6 Charakterystyka punktu pomiarowego jakości wód podziemnych na terenie gminy Nowa Dęba oraz 

klasyfikacja wód w 2006 r. 
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Rodzaj wód Typ ośrodka Klasa wód 
Wskaźniki o niskiej 

jakości 

92 Nowa Dęba Czwartorzęd 4,5 gruntowe 
warstwa 
porowa 

III Fe, HCOO3, pH 

Źródło: WIOŚ Rzeszów, 2006 
 

Wody podziemne badane na terenie gminy zostały określone jako wody  zadawalającej jakości 
(klasa III w ocenie ogólnej). Przekroczenia norm dotyczyły takich wskaźników, jak żelazo ogólne 
i wodorowęglany, a dla wód przeznaczonych do spożycia wskaźnikiem przekraczającym wartośd 
dopuszczalną było pH. W ocenie jakości wód podziemnych w 2004 r. zastosowano nową  
klasyfikację wód zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w 
sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. 
Nr 32, poz. 284), które zakłada podział na 5 klas jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.  

Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu, w latach 2000–2003 prowadziła monitoring wód 
podziemnych w rejonie likwidowanego osadnika „Cygany” w gminie Nowa Dęba. Na wiosnę 2003r. 
została przeprowadzona ostatnia seria pomiarowa, która zakooczyła cykl badao monitoringowych. 
Celem prowadzonych prac było śledzenie zmian chemizmu wód podziemnych oraz zmian 
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położenia zwierciadła wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie osadnika dla 
oceny jego wpływu na sąsiadujące z nim środowisko wodne. Uzyskane wyniki badao prowadzą do 
następujących wniosków: 

 skład chemiczny wód czwartorzędowych nie wykazuje istotnych zmian. Na 
przestrzeni lat 2000–2003 obserwuje się stabilizację, bądź nieznaczną poprawę 
jakości wody w zakresie przewodności, zawartości siarczanów i substancji 
rozpuszczonych; 

 zawartośd metali ciężkich w wodach czwartorzędowych analizowanego okresu 
badao była śladowa i mieściła się w klasach jakości Ia i Ib; 

 w latach 2000–2001 we wszystkich punktach monitoringu obserwowano 
równomierny wzrost poziomu zwierciadła wód czwartorzędowych (o ok. 0,5 m). 
Od roku 2002 następuje jego obniżanie, poziom wód czwartorzędowych we 
wszystkich piezometrach obniżył się o 0,2–0,3 m w stosunku do pomiaru z I serii 
pomiarowej z 2000 roku. Wahania poziomu wód uzależnione są od ilości wód 
opadowych zasilających piętro wód czwartorzędowych; 

 biorąc pod uwagę kierunek spływu wód oraz wyniki badao wód z piezometru Oz-1, 
położonego pomiędzy wschodnią krawędzią osadnika a ujęciem wód pitnych 
„Studzieniec II”, a także wyniki badao wód z piezometrów rejonu ujęcia, można 
wykluczyd wpływ osadnika na ujęcie wód pitnych. 

W północno-zachodniej części gminy w sąsiedztwie osadnika „Ocice” zlokalizowane jest 
składowisko keku siarkowego, który był produktem ubocznym powstającym przy przetwarzaniu 
rudy siarkowej. Odpad ten zaliczany jest do II kategorii uciążliwości dla środowiska i emitowane z 
jego hałd związki siarki mogą zakwaszad wody czwartorzędowe. Składowisko to nie jest 
ekranowane od środowiska hydrogeologicznego. 

Badania jakości wody podziemnej służącej do zaopatrzenia ludności w wodę przeprowadzone 
przez w 2007 roku przez Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. Nowa Dęba wskazały na skażenie 
środowiska wodnego. Przekroczenia dotyczyły zawartości tri i tetrachloroetenu w wodzie 
wodociągowej.  

W celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeo do funkcjonującego na terenie gminy ujęcia wód 
podziemnych Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. zlokalizował na trasie smugi zanieczyszczeo 4 
studnie głębinowe pracujące jako bariera hydrogeologiczna. Trzy z nich znajdują się przy ujęciu 
wody, czwarta jest zlokalizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w miejscu, gdzie stwierdzono najwyższe stężenia zanieczyszczeo wód podziemnych. 

Praca bariery polega na odpompowywaniu wody, rozdeszczeniu jej (silne utlenienie) 
i swobodnym spływie do ziemi. Udokumentowany efekt to 70 – 80% redukcji zanieczyszczeo. 

Wszystkie 4 studnie pracują w systemie ustalonym przez hydrogeologa nadzorującego 
prowadzone przez Spółkę działania podjęte w celu maksymalnego ograniczenia skutków 
zanieczyszczenia zasobu. 

Docelowe działania naprawcze zostaną ustalone przez odpowiednie organy ochrony 
środowiska na podstawie będącej obecnie w opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej.  

3.2.4 Warunki klimatyczne 

Gmina Nowa Dęba położona jest w obrębie Sandomiersko - Rzeszowskiej Dzielnicy 
Klimatycznej. Na obszarze tym przeważają wiatry zachodnie, północno-wschodnie i południowo-
zachodnie, które są charakterystyczne dla wszystkich pór roku. Najcieplejszym miesiącem jest 
lipiec, a jego średnie temperatury wynoszą 18,5ºC. Najchłodniejszy jest styczeo o temperaturach 
średnich –3,8ºC. Średnia roczna suma opadów wynosi ponad 600 mm. Czas zalegania pokrywy 
śnieżnej wynosi średnio 83 dni w roku, od połowy listopada do połowy marca. Dni pochmurnych w 
roku jest 130, pogodnych – 46, z mgła – 43. 
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3.2.5 Jakość powietrza atmosferycznego 

Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach 
paostwowego monitoringu środowiska. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny 
jakości powietrza wojewoda dokonuje przynajmniej co pięd lat klasyfikacji stref, odrębnie pod 
kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których przekroczone są wartości 
kryterialne (dopuszczalne, progowe) oraz co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu 
w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. 

Ocena roczna jakości powietrza 
Zgodnie z zapisem art. 89 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a 
następnie dokonuje klasyfikacji stref.  

Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Zgodnie 
z ustawą Prawo ochrony środowiska strefę stanowi: 

- aglomeracja o liczbie mieszkaoców powyżej 250 tysięcy, 
- obszar jednego lub więcej powiatów nie wchodzący w skład aglomeracji. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia:  
- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2,  
- benzen C6H6,  
- ołów Pb,  
- arsen As,  
- nikiel Ni,  
- kadm Cd,  
- benzo(a)piren B(a)P,  
- pył PM10, 
- ozon O3,  
- tlenek węgla CO.  

Zakres oceny za rok 2007 jest poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, czyli 
zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 
grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu. 
W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnid:  

a) dwutlenek siarki SO2,  
b) tlenki azotu NOx,  
c) ozon O3. 

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią: 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji, 
• poziom docelowy, 
• poziomy celów długoterminowych. 
Wynikiem oceny pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia oraz kryteriów dla ochrony roślin 

dla wszystkich substancji, które podlegają ocenie jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 
- klasa A – gdy stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych 

- klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji  

- klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – 
poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 

ROKU 2016 

 

24 
 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeo zanieczyszczeo występujących na jej 
obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działao na rzecz poprawy jakości powietrza lub na 
rzecz utrzymania tej jakości. 

 
Gmina Nowa Dęba została zakwalifikowana do strefy tarnobrzesko-leżajskiej o kodzie: 

PL.18.09.z.05. W skład strefy wchodzą: powiat tarnobrzeski, stalowowolski, niżaoski, leżajski oraz 
miasto Tarnobrzeg. Łączna liczba mieszkaoców strefy wynosi 351100 osób, natomiast jej 
powierzchnia 2808 km2. 

Wyniki badao monitoringowych pod kątem ochrony zdrowia przeprowadzonych w 2007 roku: 
Dwutlenek siarki.  Ustalono klasę A z uwagi na brak przekroczeo wartości kryterialnych 
ustalonych dla stężeo 1 godz. i 24 godz. Dopuszczalny poziom dwutlenku siarki zachowany jest w 
odniesieniu do norm obowiązujących na terenie kraju, tj. 1 godz. – 350 µg/m3; 24 godz. -150 
µg/m3. 
Dwutlenek azotu. Uzyskano klasę A z uwagi na brak przekroczeo wartości kryterialnych 
obowiązujących dla stężeo 1 godz. Dopuszczalny poziom dwutlenku azotu zachowany jest 
w odniesieniu do norm obowiązujących na terenie kraju, tj. 200 µg/m3. 
Pył zawieszony PM10. Uzyskano klasę A z uwagi na brak przekroczeo wartości kryterialnych 
obowiązujących dla stężeo 24 godz. oraz średniorocznego. Dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu: 24 godz. - 50 µg/m3; roczny - 40 µg/m3). 
Ołów. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnych stężeo 
odnoszących się do rocznego uśredniania wyników pomiarów. Średnie roczne stężenia ustalone 
zostały na poziomie znacznie niższym od dopuszczalnego (dopuszczalny poziom - 0,5 µg/m3). 
Benzen. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnych stężeo 
odnoszących się do rocznego uśredniania wyników pomiarów. Średnie roczne stężenia ustalone 
zostały na poziomie znacznie niższym od wynoszącego 5 µg/m3 dopuszczalnego poziomu. 
Tlenek węgla. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej 
stężeo wyrażanej jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, 
obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Poziom dopuszczalny 
maksymalnej średniej ośmiogodzinnej wynosi 10 000 µg/m3. 
Kadm. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnych stężeo 
odnoszących się do rocznego uśrednienia wyników pomiarów. Średnie roczne stężenie zostało 
ustalone na poziomie niższym niż wynoszącego 5 ng/m3 poziomu docelowego. 
Nikiel. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnych stężeo 
odnoszących się do rocznego uśrednienia wyników pomiarów. Poziom docelowy substancji 
w powietrzu wynosi 20 ng/m3. 
Arsen.  Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekroczenie wartości kryterialnych stężeo 
odnoszących się do rocznego uśrednienia wyników pomiarów. Poziom docelowy substancji 
w powietrzu wynosi 6 ng/m3 
Bezno(a)piren. Strefa spełnia wymogi klasy C. Badania monitoringowe wskazały stężenie powyżej 
wartości docelowej  
Ozon. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na dotrzymanie wartości kryterialnej stężenia 
ośmiogodzinnego przez maksymalną średnią ośmiogodzinną spośród średnich kroczących 
obliczanych ze średnich stężeo jednogodzinnych w ciągu doby (dopuszczalna norma – 120 
µg/m3). 
 

Tabela 7 Wynikowe klasy strefy tarnobrzesko-leżajskiej dla poszczególnych zanieczyszczeo oraz klasa ogólna, 
uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia  

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO Cd Ni As B(a)P O3

A A A A A A A A A C A

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy

 
Źródło: WIOŚ, Rzeszów 2007 
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Wyniki badao monitoringowych przeprowadzonych w 2007 roku pod kątem ochrony roślin 

przedstawiają się następująco:  
Dwutlenek siarki. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej ustalonej 
dla stężenia uśrednionego dla roku. Stężenie średnioroczne SO2 nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu obowiązującego na terenie kraju (40 µg/m3). 
Tlenki azotu. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej ustalonej dla 
średniorocznego stężenia. Dopuszczalny poziom tlenków azotu zachowany jest w odniesieniu do 
normy obowiązującej na terenie kraju (40 µg/m3). 
Ozon. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej stężeo 
jednogodzinnych ozonu wyrażanych normowanym parametrem „AOT 40”.  
 

Tabela 8 Wynikowe klasy strefy tarnobrzesko-leżajskiejo dla poszczególnych zanieczyszczeo oraz klasa ogólna, 
uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin (źródło: WIOŚ 

Rzeszów 2007 r.). 

 
Źródło: WIOŚ Rzeszów 2007 r. 

 

Strefa tarnobrzesko-leżajska pod względem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 
została zakwalifikowana do klasy A. Po przeanalizowaniu wyników pomiarów dla zanieczyszczeo 
powietrza dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu, ozonem nie stwierdzono przekroczeo wartości 
kryterialnych. 

W przypadku kryterium ochrony zdrowia strefa uzyskała klasę A pod względem stężeo 
wszystkich zanieczyszczeo z wyjątkiem benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. 
Benzo(a)piren emitowany jest w znacznych ilościach do powietrza w wyniku spalania paliw 
stałych na cele grzewcze, w związku z tym stężenia osiągały bardzo wysokie wartości w sezonie 
grzewczym, wielokrotnie przekraczające wartośd 1 ng/m3 (przekroczenia 10-130 % wartości 
docelowej). Obowiązek dotrzymania wartości średniorocznej przez stężenia benzo(a)pirenu na 
poziomie 1 ng/m3 obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Do tego czasu należy podejmowad, tam 
gdzie jest to możliwe technicznie i technologicznie, działania i inwestycje pozwalające na 
systematyczne obniżanie notowanych obecnie stężeo benzo(a)pirenu w powietrzu. 

3.2.6 Klimat akustyczny 

Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i 
urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz wyposażenie małych 
zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasów instalacyjnych zalicza się także dźwięki 
emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne itp.), a 
także - urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. 

Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynnośd ruchu, 
procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkośd strumienia pojazdów, 
położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa 
komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.   

Dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska ma hałas komunikacyjny. Poziomy 
dźwięków, których źródłem są środki komunikacji drogowej i kolejowej, wynoszą od 75 do 95 dB. 
W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów przedstawiają się następująco: 

 pojazdy jednośladowe 79–87dB, 

 samochody ciężarowe 83–93 dB, 

 autobusy i ciągniki 85–92 dB, 

 samochody osobowe 75–84 dB, 
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 maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB, 

 wozy oczyszczania miasta 77–95 dB. 
Na terenie gminy Nowa Dęba zagrożenie ze strony komunikacji stanowi przede wszystkim 

droga krajowa nr 9. 
Wielkośd i zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w zasadniczy sposób zależy od 

częstotliwości kursowania, prędkości trakcyjnej, płynności ruchu, stanu technicznego nawierzchni 
torowej, topografii terenu wraz z lokalnym charakterem zabudowy oraz odległości pierwszej linii 
zabudowy od skrajnego toru. Ze względu na ograniczenie (i dalsze ograniczenia) częstotliwości 
kursowania pociągów, linie kolejowe nie są zaliczone do obiektów, których eksploatacja może 
powodowad negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i powodowad 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Źródłem uciążliwości klimatu akustycznego o innym charakterze jest poligon wojskowy. Dla 
terenu gminy Nowa Dęba zjawisko emisji hałasu nie jest rozpoznane. 

3.2.7 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego negatywny wpływ 
na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje elektroenergetyczne, stacje radiowe i 
telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, niektóre urządzenia 
przemysłowe.  

Przez obszar gminy Nowa Dęba przebiegają następujące linie elektroenergetyczne najwyższego 
i wysokiego napięcia: 

 linia 220 kV 2 x Połaniec – Chmielów (znaczenie wojewódzkie), 

 linia 220 kV Chmielów – Boguchwała (znaczenie regionalne), 

 linia 220 kV Chmielów – Stalowa Wola (znaczenie powiatowe), 

 linia 110 kV Jeziorko – Chmielów (znaczenie lokalne), 

 linia 110 kV Chmielów – Tarnobrzeg (znaczenie lokalne), 

 linia 110 kV Machów – GPZ i KS Machów (znaczenie lokalne), 

 linia 110 kV Machów – Chmielów (znaczenie lokalne). 
W miejscowości Chmielów znajduje się główny punkt zasilania GPZ 220/110 kV, do którego 

doprowadzone są dwie linie najwyższego napięcia (220 kV) z Elektrowni Połaniec. Z Chmielowa 
wychodzą również dwie linie przesyłowe: Chmielów – Boguchwała i Chmielów  - Stalowa Wola. W 
Nowej Dębie znajduje się główny punkt zasilania GPZ 110/15 kV. 

Przebiegające przez obszar gminy linie elektroenergetyczne Najwyższych Napięd 220 kV i 110 
kV wymagają strefy ochronnej, w obrębie której nie należy lokalizowad obiektów kubaturowych ze 
względu na ochronę ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego zgodnie 
z wymogami zarządzenia w strefie ochronnej możliwe jest natomiast prowadzenie gospodarki 
rolnej (uprawy polowe, wypasy). Szkodliwy wpływ tego rodzaju linii rozciąga się od 12 do 60 m od 
osi linii w obie strony. Pasy ochronne wynoszą  dla poszczególnych linii napowietrznych: 

 75 m dla linii 220 kV, 

 40 m  dla linii 110 kV . 
Do przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie gminy Nowa Dęba należą Nowodębska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ulicy Szkolnej 4, która świadczy usługi 
telekomunikacyjne w zakresie rozprowadzania i rozpowszechniania programów radiofonicznych 
lub telewizyjnych drogą kablową oraz firma handlowo – usługowa „HELIONET.PL” s. c. Konrad 
Wesołowski, Bogdan Tomczak z siedzibą przy ulicy Długiej 5, która świadczy usługi w zakresie 
transmisji danych i zapewnienia dostępu do sieci Internet.   

 

Tabela 9 Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych wg Danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stan na 
dzieo:  24.03.2009 r.   

L.p. Nazwa 
Rejestr 

przedsiębiorcy 
Siedziba Adres 

1 Nowodębska Spółdzielnia KRS 0000190350 w Nowej ul. Szkolna 4, 
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L.p. Nazwa 
Rejestr 

przedsiębiorcy 
Siedziba Adres 

Mieszkaniowa Dębie Nowa Dęba 
39-460 

2 
„HELIONET.PL” s. c. Konrad 

Wesołowski, Bogdan 
Tomczak 

EDG 2158/2006, 
EDG 9 

w Nowej 
Dębie 

ul. Długa 5, 
Nowa Dęba 

39-460 Nowa 
Dęba 

Źródło: http://www.uke.gov.pl/ 

 

Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest 8 stacji  telefonii komórkowej. Wykaz stacji 
oraz ich lokalizacja przedstawione zostały w Tabeli poniżej.  

 
Tabela 10 Stacje telefonii komórkowej w Nowej Dębie,  stan na 10. 03. 2009 r.  

Lp. Właściciel Id stacji Nr Decyzji 
dł. geogr. 

stacji 
szer. geogr. 

stacji 
Lokalizacja 

1 

Polkomtel SA sied Plus 

22179 
GSM1800/1/2094/1/07 

UMTS/3/3202/1/08 
GSM900/1/3448/1/08 

21E45'10" 50N24'29" 
Nowa Dęba, Rzeszowska, Dz. 

Nr 306 

2 24414 
GSM1800/1/2134/1/07 

UMTS/3/3226/1/08 
GSM900/1/6703/1/04 

21E43'28" 50N24'48" Nowa Dęba, Szypowskiego 1 

3 24426 GSM900/1/8085/1/05 21E42'10" 50N26'59" 
Nowa Dęba, wieża OSP w 

Rozalinie 

4 P4 sp. z o.o. sied Play TRB3312 UMTS/4/2563/1/08 21E45'19" 50N24'51" Nowa Dęba Jasna 7 

5 
PTC sp. z o.o. sied Era 

56178 GSM900/2/5201/1/05 21E45'23" 50N24'49" Nowa Dęba, dz. 290/4 

6 56108 GSM900/2/1186/3/08 21E43'29" 50N24'48" Nowa Dęba, Szypowskiego 1 

7 
PTK Centertel SA sied 

Orange 

6130 
GSM1800/3/2486/1/07 

UMTS/1/2753/1/08 
GSM900/3/0602/3/08 

21E45'24" 50N24'50" Nowa Dęba, Słowackiego 1A 

8 7379 
UMTS/1/2752/1/08 

GSM900/3/3894/1/08 
21E43'27" 50N24'49" 

Nowa Dęba 
Szypowskiego 1 

Źródło: http://www.uke.gov.pl/ 

 

  Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów 
radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych pola 
elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż 
kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania.  

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych wykonuje się, jeżeli ich 
napięcie znamionowe jest równe bądź wyższe niż 110 kV. 

Pole elektromagnetyczne niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, negatywnie 
wpływa na przebieg procesów życiowych organizmu. Mogą wystąpid zaburzenia funkcji 
ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz 
narządów słuchu i wzroku. Obecnośd pól elektromagnetycznych ma również degenerujący wpływ 
na rośliny i zwierzęta: u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – 
zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności. 

Stacje i linie elektroenergetyczne mogą byd także źródłem hałasu uciążliwego dla otoczenia. 
 

3.2.8 Powierzchnia ziemi i gleba 

W oparciu o kryteria przyrodniczo-rolnicze na terenie gminy występują: 

  gleby terenów równinno-nizinnych - napiaskowe oraz naglinowe i naiłowe; 

  gleby współczesnych teras rzecznych - mady o niewykształconym profilu, 
występujące w obrębie dolin rzecznych. 
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Gleby pochodzenia mineralnego klas bonitacyjnych II – F/a należące do gleb chronionych dla 
zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zajmują niewielki odsetek powierzchni gminy. Na 
terenie gminy gleby te są rozdrobnione i tworzą fragmenty wielkości 1-5 ha -  największy zwarty 
kompleks obejmuje powierzchnię ok. 63 ha. Występują w kilku skupiskach: w okolicach 
Hermanówki i Grądek w Jadachach, na wschód od Tarnowskiej Woli, między Rozalinem a Bielami i 
Tarnowską Wolą oraz w okolicach Budy Stalowskiej.  

Gleby pochodzenia organicznego zagospodarowane jako użytki zielone, także zajmują 
w gminie niewielką powierzchnię. Ich największe skupisko znajduje się w północno-wschodniej 
części gminy, w okolicach Chmielowa (Kolnice) i Jadachów (Załuże). Poszczególne obszary zajmują 
powierzchnię ok. 12 ha. 

Gleby organiczne klas bonitacyjnych IV-VI przeznaczone są do utrzymania rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 

Niemal 50% gleb gminy Nowa Dęba znajduje się pod trwałym użytkowaniem leśnym. Pozostała 
częśd gleb to gleby klas bonitacyjnych V i VI, wytworzone na piaskach kompleksu żytniego i 
żytniowo-łubinowego. 

Na terenie gminy Nowa Dęba użytki rolne zajmują jedynie  44,65% powierzchni gminy. Taki 

niewielki udział gruntów rolnych w całkowitej powierzchni gminy związany jest z dużą lesistością 

gminy. Rolnictwo nie odgrywa w gminie znaczącej roli.  

3.2.9 Przyroda i krajobraz 

Flora i fauna 
Szata roślinna gminy Nowa Dęba jest dosyd zróżnicowana. Blisko 50% stanowią lasy, znaczna 

częśd to trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska), występujące na glebach organicznych. Szata 
roślinna miasta Nowa Dęba jest silnie przekształcona.  

Ze względu na duży udział lasów w ogólnej powierzchni gminy będących pozostałością dawnej 
Puszczy Sandomierskiej, teren gminy Nowa Dęba stanowi ostoję wielu rzadkich i chronionych 
gatunków roślin i zwierząt. Występują tutaj takie rośliny, jak: podkolan biały (storczyk), bez 
koralowy, konwalia majowa, grzybieo biały, śnieżynka przebiśnieg, szczyr trwały, fiołek bagienny, 
rutewka orlikolistna. Do najważniejszych ssaków zaliczyd należy: wilki, bobry oraz liczne gatunki 
zwierząt łownych. 

Na obszarze gminy występują dwa ekosystemy należące do rzadkich zbiorowisk: torfowisko 
i wrzosowisko. Torfowisko położone jest w sąsiedztwie Stawów Buda Stalowska, natomiast 
wrzosowisko w sąsiedztwie kompleksu leśnego w granicach poligonu wojskowego. 

Na terenie lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Nowa Dęba znajdują się liczne ostoje 
rzadkich i chronionych gatunków ptaków oraz chronione, cenne i rzadkie gatunki roślin. 

 

Chronione, rzadkie i cenne gatunki roślin 

 długosz królewski (Osmunda regalis) - gatunek suboceaniczny, 

 mącznica lekarska (Arctostaphylos uva ursi)  gatunek charakterystyczny dla 
północnych regionów Polski, 

 wawrzynek główkowy (Daphne cneorum) - gatunek wpisany do "Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin". 

Na terenach leśnych zlokalizowano niezwykle rzadkie stanowisko modliszki (Mantis religosa). 
 

Chronione, rzadkie i cenne gatunki zwierząt  

ptaki drapieżne objęte ochroną strefową: 
 - orzeł bielik (Haliaeetus albicilla), 
 - orlik krzykliwy (Aguila pomarina), 
 - bocian czarny (Ciconia nigra), 

gatunki skrajnie zagrożone:  
 - dzierzba czarnoczelna (Lanius minor), 
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gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie: 
 - kulik wielki (Neumenius arguata), 
 - dubelt (Gallianago media), 
 - bączek (Ixobrychus minutus). 

W okolicach Budy Stalowskiej odnotowano 7 gatunków nietoperzy, w tym kolonię Eptesicus 
serotinus. 
Lasy 

Gmina Nowa Dęba leży na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, toteż w krajobrazie 
dominują lasy. Grunty pod lasami i terenami zadrzewionymi zajmują 6871 ha, co stanowi niemal 
połowę obszaru całej powierzchni gminy. Gmina Nowa Dęba charakteryzuje się największym w 
powiecie tarnobrzeskim wskaźnikiem lesistości wynoszącym 45% (średni wskaźnik lesistości dla 
powiatu wynosi ok. 33%).  

Gatunkami lasotwórczymi budującymi drzewostan gminy są:  

 sosna zwyczajna 80,6%,  

 brzoza brodawkowata 7,5%,  

 olsza czarna 4,1%,  

 dąb 4,2%, jodła pospolita 1,9%,  

 świerk pospolity 0,4%,  

 modrzew europejski 0,3%,  

 jesion wyniosły 0,4%,  

 grab i inne 0,6%. 
W lasach gminy dominują siedliska borowe, które stanowią 70,4%. Ponadto występują 

siedliska lasowe – 25,4% i siedliska łęgowe – 4,2%. Większośd drzewostanów to drzewostany z 
dominującą sosną. Na uwagę zasługują drzewostany olszy czarnej, spotkad tu można również lasy 
grądowe ze starymi okazami dębów szypułkowych i jesionów. 

Teren gminy leży w VI Małopolskiej Krainie Przyrodniczo – Leśnej, Dzielnicy 10 – Niziny 
Sandomierskiej, Mezoregion Puszczy Sandomierskiej i Mezoregion Niziny Nadwiślaoskiej. Według 
leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek nadleśnictwo należy do makroregionu 512/6, 
mikroregionu nasiennego 660.  

Lasy gminy Nowa Dęba w większości stanowią własnośd Skarbu Paostwa  
i administrowane są przez Nadleśnictwo Nowa Dęba. Lasy prywatne i gminne zajmują 8,5% ogólnej 
powierzchni lasów. 

Lasy Nadleśnictwa Nowa Dęba w 75,5 % zaliczone są do lasów ochronnych. Główne kategorie 
ochronności na terenie gminy Nowa Dęba to: 

 lasy wodochronne - Nadleśnictwo leży w zlewni Wisły i jej dopływów: Łęgu  
i Trześniówki; na zasoby wodne omawianego obszaru składają się również naturalne 
bagna; w granicach terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajduje się 
fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Dębica – Stalowa Wola – 
Rzeszów”; 

 lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju – na terenie Nadleśnictwa 
znajduje się poligon wojskowy, który zajmuje całkowitą powierzchnię w Obrębie 
Dęba i ok. 40% w Obrębie Buda. 

Na terenie gminy zagrożeniem dla zasobów leśnych są:  

 czynniki naturalne abiotyczne – obniżanie poziomu wód gruntowych, susze, wiatr 
i mróz; 

 czynniki naturalne biotyczne – owady fitofagiczne, grzyby pasożytnicze, zwierzyna 
leśna; 

 czynniki pochodzenia antropogenicznego – zanieczyszczenie powietrza, 
zanieczyszczenie wód, gospodarka odpadami (dzikie wysypiska), zagrożenia 
pożarowe, zmiana leśnego użytkowania terenu na inne formy, zaśmiecanie terenów 
leśnych. 
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Lasy położone w północno-zachodniej części gminy wykazują obniżony stan zdrowotny 
spowodowany zanieczyszczeniem środowiska związanym z wydobyciem siarki. Jednakże 
w ostatnich latach zmniejszyła się skala wydobycia siarki w powiecie tarnobrzeskim, w związku z 
czym wpływ zanieczyszczenia powietrza związkami siarki pochodzącymi z tego źródła, na roślinnośd 
jest coraz mniejszy.   

W ochronie lasu obowiązuje zasada profilaktycznego działania. Jest to całokształt działao i 
środków mających na celu zapobieganie procesom chorobowym oraz zwiększenie zdolności 
obronnej drzew w stosunku do szkodników i czynników chorobotwórczych. Cele ochronne odnoszą 
się nie tylko do drzewostanu, ale także do biotopu i całej biocenozy, a więc do wszystkich 
elementów składowych lasu (gleba, ściółka, runo, podszyt, struktura piętrowa, drzewostan, fauna).  

Ważną zasadą ochrony lasu jest wymóg minimalizacji szkód ekologicznych, które mogą 
wystąpid na skutek wykonywanych zabiegów. Celem ochrony lasu przed szkodnikami i patogenami 
chorobotwórczymi nie jest całkowite ich wyniszczenie, lecz ograniczenie występowania tych 
organizmów do poziomu niepowodującego szkód gospodarczo-znośnych. Stosowane zabiegi 
powinny zapewniad stan równowagi i możliwie swobodny przebieg procesów ekologicznych w 
biocenozie. 

Szkody od zwierzyny płowej w formie zgryzania upraw lub spałowania młodników są 
gospodarczo znośne. Głównymi sprawcami są sarny i jelenie. Na terenie nadleśnictwa występują 
również szkody spowodowane działalnością bobrów, wynikiem czego jest podtapianie 
drzewostanów.  

Dla zwiększenia oporu naturalnego środowiska z zakresu ochrony pożytecznej fauny 
realizowane są zadania poprzez: zwiększenie ilości sztucznych gniazd lęgowych dla ptaków, 
zabezpieczanie im dobrych warunków gniazdowania i bytowania, poprzez pozostawienie kęp 
drzew i drzew dziuplastych oraz zakładanie remiz na odnawianych zrębach w obszarach 
zagrożonych ze strony szkodników pierwotnych, jak również zaopatrywanie zwierzyny w karmę w 
trudnych okresach zimowych, uniemożliwiających zdobycie koniecznej do życia ilości pożywienia. 
Obiekty prawnie chronione 

Na terenie gminy Nowa Dęba występują obiekty i obszary objęte ochroną ujęte w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.). Należą do 
nich: 

 pomniki przyrody; 

 projektowany Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej 
Pomniki przyrody 

Statusem pomników przyrody ożywionej na terenie gminy Nowa Dęba objęto 16 sztuk drzew 
pomnikowych: 

 lipa szerokolistna – 1 sztuka, w okolicach dworu w Chmielowie; 

 dąb szypułkowy – 5 sztuk, z czego 2 szt. rosnące koło dworu w Chmielowie, 1 szt. 
rosnąca na prywatnej posesji w Nowej Dębie, 2 szt. na terenie Nadleśnictwa Nowa 
Dęba; 

 jesion wyniosły – 7 sztuk, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba; 

 grab zwyczajny – 1 sztuka, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba; 

 wiąz szypułkowy – 1 sztuki, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba; 

 sosna zwyczajna – 1 sztuka, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba. 
Statusem pomnika ochrony przyrody objęte jest również stanowisko krzewinki zimoziołu 

północnego. Obszar ochronny występowania tego gatunku zajmuje 120 m2 na terenach lasów 
Nadleśnictwa Nowa Dęba. Stanowisko zimoziołu północnego jest najdalej wysuniętym na 
południowy wschód stanowiskiem nielicznej już w Polsce krzewinki. 

 
Tabela 11 Drzewa pomnikowe na  terenie gminy Nowa Dęba  

Lp. Opis obiektu 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 

ROKU 2016 

 

31 
 

Przedmiot ochrony 
Obwód pnia na wys. 1,3 m 

[cm] 
Wysokośd 

[m] 

1 dąb szypułkowy 525 29 

2 dąb szypułkowy 350 30 

3 lipa szerokolistna wielopienna 5 odnogowa 365 24 

4 dąb szypułkowy 330 17 

5 jesion wyniosły 301 33 

6 jesion wyniosły 325 33 

7 jesion wyniosły 340 34 

8 jesion wyniosły 263 32 

9 jesion wyniosły 280 32 

10 jesion wyniosły 312 33 

11 jesion wyniosły 270 32 

12 grab zwyczajny 217 25 

13 dąb szypułkowy 360 26 

14 dąb szypułkowy 370 33 

15 wiąz szypułkowy 234 27 

16 sosna zwyczajna 270 33 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 

Wstępna propozycja rezerwatu przyrody „Stawy” 
Powierzchnia projektowanego rezerwatu wynosi ok. 46,58 ha, a projektowana otulina ok. 

190,66 ha. Rezerwat usytuowany jest w całości na terenie Lasów Paostwowych w obrębie 
ewidencyjnym Krawce. 
Projektowany Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej  

Powierzchnia projektowanego Parku Krajobrazowego to ok. 116712 ha. W ramach projektu 
planowane jest włączenie Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i północnej części Sokołowsko- Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
oraz terenów między Cmolasem, Nową Dębą, Stalową Wolą i Rudnikiem nad Sanem. (Powyższe  
dane zostały zaczerpnięte  z opracowao sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej Oddział w Przemyślu). 
Zieleo miejska 

Szata roślinna występująca na terenie miasta Nowa Dęba jest zubożała i znacznie 
przekształcona. Zbiorowiska roślinne o najmniejszym stopniu przekształcenia i najwyższych 
walorach przyrodniczych, to głównie kompleksy leśne ze starodrzewem. Są to zbiorowiska 
grądowe, boru mieszanego świeżego i fragmenty dąbrów. Na terenie miasta w sąsiedztwie wód 
powierzchniowych występują również zbiorowiska roślinne siedlisk podmokłych. 
Miejska zieleo urządzona reprezentowana jest w Nowej Dębie przez parki, skwery, ogródki 
działkowe, place zabaw i zieleo przyuliczną. Są to większości niejednorodne, luźno powiązane 
zadrzewienia, złożone głównie z takich gatunków, jak: sosna zwyczajna, dąb, klon oraz inne gatunki 
typowe dla zieleni miejskiej, tzn. jarzębina, topola, wierzba. Niestety brak jest szczegółowych 
informacji o zbiorowiskach, gatunkach i stanie zdrowotnym roślinności na terenie miasta.  
Europejskie uwarunkowania systemu ochrony przyrody - Obszary NATURA 2000  

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska musi utworzyd na swoim obszarze 
częśd europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 w oparciu o obowiązujące w niej 
ustawodawstwo. W zakresie ochrony przyrody aktami prawnymi są:  

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn. 21.05.1992. r. (tzw. Dyrektyw Siedliskowa) w 
sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej flory i fauny (w oparciu o nią tworzy się 
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), 

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 02.04.1979. r. (tzw. Dyrektywa Ptasia) w sprawie 
ochrony dziko żyjących ptaków, stanowiąca podstawę do wydzielenia Obszarów 
Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO).  

Mają one na celu utrzymanie bioróżnorodności paostw członkowskich poprzez ochronę 
najcenniejszych siedlisk oraz gatunków flory i fauny na ich terytorium. Zobowiązują też paostwa 
członkowskie UE (a więc i Polskę od momentu akcesji) do wytypowania obszarów chronionych, 
które będą tworzyd europejską sied ekologiczną NATURA 2000 proporcjonalnie do reprezentacji na 
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swoim terytorium typów siedlisk i gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 
Ważnym uzupełnieniem, mającym istotne znaczenie w budowie tej sieci, są załączniki do ww. 
Dyrektyw, zawierające listy wrażliwych siedlisk i ginących gatunków o znaczeniu wspólnotowym, 
których zachowanie wymaga wyznaczenia obszarów SOO i OSO. 

Ochrona bioróżnorodności w tej sieci będzie realizowana na podstawie planów ochrony, 
których ustalenia będą wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia 
lasów itp. W ramach sieci Natura 2000 utworzono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza 
Sandomierska o powierzchni 129115, 59 ha (kod PLB180005), w którego obrębie znajduje się 
częśd gminy Nowa Dęba.  

Obszar położony jest w południowo-wschodniej części Polski w widłach Wisły i Sanu. Obejmuje 
znaczną częśd jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego się południkowo na 
terenie Kotliny Sandomierskiej pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem 
na południu. W przeszłości teren ten został częściowo odlesiony tworząc obecnie mozaikę lasów i 
terenów rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w dużym stopniu ekstensywne ze względu na to, że 
dominują piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka, 
prawobrzeżne dopływy Wisły. Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą i Zyzogą zachowały w znacznej 
części swój naturalny charakter. W rejonie Budy Stalowskiej znajduje się duży kompleks 
znaturalizowanych stawów rybnych. Mniejsze kompleksy stawów rybnych znajdują się koło 
miejscowości Babule i Grębów. Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny rolnicze. W 
granicach proponowanego obszaru znajduje się także wiele wsi i przysiółków. Fragment północnej 
części obszaru, w rejonie Nowej Dęby, obejmuje tereny poligonu wojskowego. 

Rys. 2. Obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska 

 
Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/ 

 
Tabela 12 Klasy siedlisk występujących na obszarze Natura 2000 Puszcza Sandomierska 

Lp. Klasy siedlisk  % pokrycia 

1 bagna - 

2 drogi, linie kolejowe i związane z nimi tereny - 

3 grunty orne 27,00  

4 lasy iglaste 26,00  

5 lasy liściaste 3,00  

6 lasy mieszane 16,00  

7 lasy w stanie zmian 1,00  

8 Lotniska -  

9 łąki i pastwiska 10,00  
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Lp. Klasy siedlisk  % pokrycia 

10 miejsca eksploatacji odkrywkowej 1,00 

11 naturalne murawy 1,00  

12 plaże, wydmy i piaski -  

13 roślinnośd rozproszona 1,00  

14 sady i plantacje -  

15 tereny luźno zabudowane 2,00  
Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/ 

 

Obszar stanowi bardzo cenną ostoję wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 
43 gat. ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej. Obszar cenny z punktu widzenia liczebności bociana 
czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych i derkacza (powyżej 1% populacji polskiej). W 
przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej obszar stanowi miejsce gniazdowania ponad 10% 
populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania. Ponadto, 
obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego, lelka, 
dudka, dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego), gąsiorka, 
skowronka borowego, trzmielojada, jarzębatki, ortolana, potrzeszcza). 

 
Tabela 13 Gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz gatunki ptaków 

migrujących nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujące na obszarze Natura 2000 
Puszcza Sandomierska 

Ptaki 
wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

Regularnie występujące Ptaki 
Migrujące nie wymienione w 
Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG 

nur rdzawoszyi perkozek 

nur czarnoszyi perkoz rdzawoszyi 

perkoz rogaty gęgawa 

bąk płaskonos 

bączek gągoł 

ślepowron nurogęś 

czapla biała pustułka 

czapla purpurowa kobuz 

bocian czarny kszyk 

bocian biały słonka 

podgorzałka rycyk 

trzmielojad kulik mniejszy 

kania czarna kulik wielki 

bielik Samotnik 

gadożer turkawka 

błotniak stawowy dudek 

orlik krzykliwy Krętogłów 

rybołów dzięcioł zielony 

kobczyk słowik szary 

sokół wędrowny świerszczak 

kropiatka strumieniówka 

zielonka brzęczka 

derkacz wąsatka 

żuraw srokosz 

batalion potrzeszcz 

dublet - 

rybitwa rzeczna - 

rybitwa białowłosa - 

rybitwa czarna - 

lelek - 

zimorodek - 

kraska - 

dzięcioł zielonosiwy - 

dzięciol czarny - 

dzięcioł średni - 

dzięcioł białogrzbiety - 

lerka - 

świergotek polny - 

podróżniczek - 
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Ptaki 
wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

Regularnie występujące Ptaki 
Migrujące nie wymienione w 
Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG 

jarzębatka - 

muchołówka mała - 

gąsiorek - 

ortolan - 

cietrzew - 

dzięcioł białoszyi - 
Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/ 

 

Tabela 14 Typy siedlisk znajdujących się na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska 

L.p. Typ siedliska kod 

1 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330 

2 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 3150 

3 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio- Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 4030 

4 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120* 

5 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410 

6 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510 

7 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 7120 

8 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 9130 

9 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 9170 

10 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) 

91E0* 

*- siedliska priorytetowe 

Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/ 
 

Na terenie SOO Puszcza Sandomierska występują ponadto następujące gatunki ssaków 
wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

 Castor fiber (bóbr europejski)  (kod 1337) 

 Canis lupus (wilk) (kod 1352) 

 Lutra lutra (wydra) (kod 1355) 
 

Na terenie gminy Nowa Dęba znajduje się częśd obszaru planowanego do objęcia ochroną 
w ramach sieci Natura 2000 – Potencjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczyska Puszczy 
Sandomierskiej” (kod PLH 18_20). 

 Obszar ten zajmuje powierzchnię 49 299,3 ha z czego 3 3392,2 ha znajduje się na terenie 
gminy Nowa Dęba. Położony jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej, pokrytej w dużej 
mierze przez lasy. Zajmuje Równinę Tarnobrzeską oraz północną, krawędziową częśd Płaskowyżu 
Kolbuszowskiego. Na pokrywę geologiczną składają się utwory pochodzenia fluwialnego, 
fluwioglacjalnego i glacjalnego, które zalegają na nieprzepuszczalnych iłach mioceoskich. Taki układ 
warstw sprzyja zachowaniu wilgotności podłoża pomimo przeprowadzonych tu melioracji. 
Znamienną cechą obszaru są duże kontrasty siedliskowe, występujące często pomiędzy 
sąsiadującymi płatami roślinności. Z jednej strony są to ekosystemy wykształcone na piaszczystym i 
wybitnie suchym podłożu, z drugiej zaś położone w lokalnych obniżeniach i silnie uwilgotnione. 
Kotlina Sandomierska jest regionem o stosunkowo dużych, jak na tą częśd Polski, wpływach klimatu 
atlantyckiego. Obszar charakteryzuje się znacznym stopniem naturalności i małą gęstością 
zaludnienia. Głównymi sposobami użytkowania są tu gospodarka leśna i ekstensywne rolnictwo. W 
obszarze zlokalizowanych jest też kilka dużych, znaturalizowanych stawów hodowlanych (w 
okolicach Budy Stalowskiej) oraz poligon wojskowy. 

Obszar jest proponowany do objęcia ochroną w celu zachowania najbogatszych fragmentów 
Puszczy Sandomierskiej, które wykazują duże nagromadzenie siedlisk (23 typy) i gatunków (19) 
z Załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Na poziomie regionalnym obszar pełni istotną rolę 
w ochronie następujących typów siedlisk:  

 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330),  

 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami 
z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea (3130),  

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
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 suche wrzosowiska - Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno 
Arctostaphylion) (4030), 

  ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe  Koelerion glaucae (6120),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - Molinion (6410)  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe - Ficario-Ulmetum (91F0). 
Obszar ten pełni także istotną rolę w ochronie m.in. wilka, kumaka nizinnego, modraszków, 

szlaczkonia szafraoca i pachnicy dębowej. 
Spośród siedlisk leśnych występują tu duże powierzchnie grądów i buczyn, a także łęgi 

olszowo-jesionowe i dębowo-wiązowo-jesionowe, bory bagienne oraz bory jodłowe. Znaczne 
powierzchnie na obszarze zajmują siedliska otwarte. Wrzosowiska i murawy napiaskowe występują 
przede wszystkim na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie. Z tymi siedliskami związana 
jest liczna grupa rzadkich bezkręgowców. Łąki, rozproszone na całym obszarze, są silnie 
zróżnicowane ze względu na stopieo uwilgotnienia i najczęściej użytkowane w sposób 
ekstensywny. Na obszarze planowanej ostoi, w okolicach Budy Stalowskiej zlokalizowanych jest 5 
dużych i znaturalizowanych kompleksów stawów hodowlanych, które są miejscem bytowania i 
rozrodu płazów oraz wielu rzadkich gatunków ptaków. Późnym latem i jesienią dna stawów 
nierzadko zajmują atlantyckie zbiorowiska terofitów z takimi gatunkami jak Cyperus flavescens, 
Eleocharis ovata czy Elatine alsinastrum. Dodatkowo teren ten jest jedną z ważniejszych lub jedyną 
w Polsce ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt takich jak: Daphne cneorum, 
Viola uliginosa, Osmunda regalis, Philaeus chrysops, Mantis religiosa, Neptis rivularis czy Hipparhia 
statilinus. 

 
Rys.3. Projektowany obszar Natura 2000 Uroczyska Puszczy Sandomierskiej 

 

 

3.3 Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji 

Programu  
Głównym założeniem Programu ochrony środowiska dla gminy Nowa Dęba jest poprawa 

stanu środowiska na terenie gminy. Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach 
Programu mają na celu ochronę środowiska gminy, ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeo 
do środowiska i w rezultacie poprawę stanu środowiska na terenie gminy. Efektem tych działao 
będzie również pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Brak realizacji zapisów Programu będzie 
prowadził do pogarszania się wszystkich elementów środowiska. 
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Brak realizacji zadao Programu spowoduje: 

 Pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych - zwiększenie ładunku 
zanieczyszczeo wprowadzanych do wód  

 Wzrost zużycia zasobów wodnych 

 Pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego 

 Zwiększenie obciążenia zanieczyszczeniami komunikacyjnymi  

 Pogorszenie klimatu akustycznego i zwiększenie liczby mieszkaoców narażonych na 
ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku 

 Degradację gleb 

 Zwiększenie liczby mieszkaoców narażonych na działania promieniowania 
elektromagnetycznego 

 Zmniejszenie różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów 

 Pogorszenie jakości życia mieszkaoców 

 Zwiększone negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na dobra kultury. 
W przypadku braku realizacji Programu negatywne trendy będą się pogłębiad, a 

zanieczyszczenie środowiska wzrastad.  

4 Znaczące efekty oceny oddziaływania 

4.1 Poziom szczegółowości oceny 
Strategiczna ocena oddziaływania odnosi się do szerokiego spectrum zagadnieo. Inaczej niż 

w przypadku oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięd nie ma tu możliwości odniesienia 
się do konkretnych rozwiązao technicznych. Poziom szczegółowości prowadzonej oceny 
oddziaływania jest ściśle powiązany z poziomem szczegółowości przedmiotowego Programu.  

4.2 Metodyka oceny  
Dyrektywa 2001/42/WE przy sporządzaniu prognozy oddziaływania dokumentów 

strategicznych kładzie nacisk w szczególności na:  

 Zebranie i przedstawienie danych na temat stanu środowiska, aktualnych problemów i 
ich prawdopodobnej przyszłej ewolucji, 

 Przewidywanie znaczących oddziaływao środowiskowych ocenianego planu lub 
programu, 

 Wskazanie środków łagodzących i sposobu ich monitorowania, 

 Konsultacje społeczne z odpowiednimi władzami, jako częśd procesu oceny, 

 Monitoring oddziaływao środowiskowych planu lub programu podczas wdrażania 
dokumentu. 

Procedura oceny oddziaływania obejmowała etapy przedstawione w poniższej tabeli. 
 

Tabela 15 Etapy procedury strategicznej oceny oddziaływania Programu 

Etap SOOS Cel 

Ustalenie kontekstu i celów, określenie aktualnego stanu, zdecydowanie o zakresie 

Zidentyfikowanie innych ważnych planów 

lub programów i celów ochrony 

środowiska 

Ocena, w jaki sposób program jest pod wpływem czynników zewnętrznych, jak 

istniejące ograniczenia zewnętrzne mogą byd uwzględnione, pomocne w określaniu 

celów SOOS 

Zebranie informacji bazowych o stanie 

środowiska 

Dostarczenie dowodów dla istniejących problemów środowiskowych, prognozowania 

oddziaływao na środowisko, zakresu monitoringu, pomoc w określeniu celów SOOS 

Zidentyfikowanie problemów 

środowiskowych 

Pomocne przy precyzowaniu oceny i jej pośrednich etapów, uwzględniając dane 

bazowe, określenie celów SOOS, prognozowaniu oddziaływao, określaniu zakresu 

monitoringu 

Określenie celów SOOS Dostarczenie instrumentów/środków służących do oszacowania wpływu programu na 

środowisko 
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Etap SOOS Cel 

Konsultacja zakresu SOOS Zapewnienie, że SOOS obejmuje prawdopodobne znaczące oddziaływania 

środowiskowe planu lub programu 

Określenie i doprecyzowanie alternatyw i oszacowanie oddziaływao 

Porównanie celów planu lub programu z 

celami SOOS 

Identyfikacja potencjalnych synergii i niespójności pomiędzy celami programu i celami 

SOOS 

Rozwój strategicznych rozwiązao 

alternatywnych 

Określenie i sprecyzowanie ewentualnych strategicznych alternatyw 

Przewidywanie oddziaływao programu 

uwzględniając alternatywy 

Określenie znaczących środowiskowych oddziaływao programu i jego alternatyw 

Oszacowanie efektów planu lub 

programu, uwzględniając ewentualne 

alternatywy 

Walidacja przewidywanych oddziaływao programu i jego alternatyw, pomoc przy 

doprecyzowaniu programu 

Środki łagodzące oddziaływania 

niekorzystne 

Zapewnienie, że oddziaływania niekorzystne zostały zidentyfikowane i potencjalne 

środki łagodzące zostały rozważone (uwzględnione) 

Propozycja wskaźników monitorowania 

oddziaływao środowiskowych wdrożenia 

programu 

Wyznaczenie szczegółów, dla których wpływ środowiskowy programu może zostad 

oszacowany 

Przygotowanie prognozy oddziaływania 

Przygotowanie prognozy oddziaływania Prezentacja przewidywanych oddziaływao środowiskowych programu, uwzględniając 

alternatywy, w formie odpowiedniej dla konsultacji społecznych i decydentów 

Konsultacja projektu programu i prognozy oddziaływania 

Konsultacje społeczne, konsultacje z 

odpowiednimi organami projektu 

programu oraz prognozy oddziaływania 

Zapewnienie udziału społeczeostwa i organów konsultujących oraz możliwości 

wyrażenia opinii do wniosków płynących SOOS 

Oszacowanie znaczących zmian Zapewnienie, że uwarunkowania środowiskowe jakichkolwiek poważnych zmian w 

projekcie programu na tym etapie są określone i wzięte pod uwagę 

Podjęcie decyzji i dostarczenie informacji Dostarczenie informacji, w jaki sposób wyniki oceny oddziaływania i konsultacji 

społecznych zostały wzięte pod uwagę w ostatecznej wersji planu lub programu. 

Monitoring znaczących oddziaływao na środowisko wdrożenia planu lub programu 

Zdefiniowanie celów i metod monitoringu Aby określid efekt środowiskowy programu, należy określid gdzie prognozowane 

oddziaływania są takie jak w rzeczywistości, pomoc w identyfikacji oddziaływao 

niekorzystnych 

Reakcja na oddziaływania niekorzystne Przygotowanie odpowiedniej reakcji tam gdzie zostały stwierdzone oddziaływania 

niekorzystne 

 
Niniejsza ocena została oparta na kryteriach jakościowych tak, aby w odpowiedni sposób 

określid, jaki wpływ na poszczególne komponenty środowiska będą miały działania 
zaproponowane w Programie.  

Dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływao poszczególnych zadao Programu. W tym 
celu posłużono się macierzą relacyjną elementów środowiska i zadao inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych przewidzianych do realizacji, przedstawiającą w skondensowanej postaci 
możliwe oddziaływanie tych zadao na środowisko. Przeanalizowano skutki środowiskowe dla 
następujących elementów: 

- wody powierzchniowe, 
- wody podziemne, 
- jakośd powietrza, 
- klimat akustyczny, 
- powierzchnia ziemi i gleba, 
- fauna i flora, 
- krajobraz, 
- zdrowie człowieka,  
- dobra kultury. 

Analizowano bezpośredni wpływ założeo Programu na środowisko, jak również 
oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, 
pozytywne i negatywne. Brano pod uwagę odwracalnośd skutków podjętych działao, skalę 
czasową oddziaływao, zasięg przestrzenny, możliwośd oddziaływania transgranicznego.  
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Określono czy oddziaływanie może byd negatywne (-), pozytywne (+), czy obojętne (0). 
W niektórych przypadkach oddziaływanie może mied jednocześnie negatywny lub pozytywny (+ 
/ -) wpływ na dany element środowiska. 

4.3 Potencjalne oddziaływanie Programu na poszczególne komponenty 

środowiska 

4.3.1 Wprowadzenie  

Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Programu na środowisko 
przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadao zawartych w Programie. W stosunku do 
każdego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Programu ochrony środowiska 
przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska 
przyrodniczego (wody powierzchniowe, wody podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat 
akustyczny, gleby, powierzchnię ziemi, faunę, florę, krajobraz). Rozważono także potencjalne 
oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe.  

Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływao na środowisko poszczególnych zadao 
dokonano w tabelach tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są syntetycznym 
zestawieniem możliwych pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, 
krótkoterminowych, czy długoterminowych oddziaływao tych zadao.  

Głównym założeniem Programu ochrony środowiska jest ograniczenie zanieczyszczenia 
środowiska na terenie gminy i poprawa jego stanu. Wdrożenie Programu nie przyczyni się do 
powstania nowych zagrożeo lub uciążliwości dla środowiska gminy, a prawidłowa jego realizacja 
przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko.  

Realizacja Programu nie spowoduje ingerencji i przekształceo w środowisku naturalnym 
o wysokich walorach przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione cenne 
przyrodniczo.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięd zawartych w 
Programie ograniczało się będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji 
(etapu prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z 
podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisja 
pyłów. Negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji 
inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze.  

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome, prawdopodobnie 
mniejsze w stosunku do stanu obecnego.  

Większośd z zamierzeo inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu 
ochrony środowiska wymagad będzie przeprowadzenia postępowao w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych. W 
związku z tym przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych 
oddziaływao i ich potencjalnych skutków środowiskowych.  

4.3.2 Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach Programu 

W Tabeli poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych przedsięwzięd przewidzianych do 
realizacji w ramach Programu ochrony środowiska na poszczególne elementy środowiska 
przyrodniczego, zdrowie, dobra kultury. Przy ocenie starano się brad pod uwagę koocowy efekt 
realizacji przedsięwzięcia i jego potencjalne oddziaływania na etapie normalnego 
funkcjonowania. Szczegółowa analiza oddziaływao, również na etapie budowy została 
przedstawiona w kolejnych rozdziałach. 

W poniższej tabeli zastosowano następujące oznaczenia:  

 (0) – brak oddziaływania, oddziaływanie neutralne 

 (-) – potencjalnie negatywne oddziaływanie 
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 (+) – potencjalnie korzystne oddziaływanie.  
W niektórych przypadkach oddziaływanie może mied jednocześnie negatywny lub 

pozytywny wpływ na dany element środowiska, np. w przypadku budowy dróg. 
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Tabela 16 Wpływ zadao Programu na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury 

Zadanie Wody 
powierzchniowe 

Wody 
podziemne 

Jakośd 
powietrza 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna i flora Krajobraz Zdrowie 
Dobra 
kultury 

Powietrze atmosferyczne 

Ograniczenie niskiej emisji 

Termomodernizacja budynków: Przedszkole Nr 5, 
Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2   

(0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (+) (+) 

Edukacja mieszkaoców nt. zanieczyszczeo z niskiej emisji 
i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych  

(0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (+) (+) 

Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wody basenowej dla budynku Regionalnego 
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji w Nowej Dębie 
w oparciu o odnawialne źródła energii w postaci 
kolektorów słonecznych  

(0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (+) (+) 

Remonty dróg – nałożenie nawierzchni bitumicznej na 
odcinkach ok. 3,5 do 4 km rocznie  

(0) (0) (+) / (-) (+) (0) (0) (0) (+) (+) 

Budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 2,2 km (na 
terenie miasta ul. Wczasowa - 1.014km, w sołectwie 
Chmielów ul. Strefowa, w sołectwie Jadachy ul. Górka, 
w sołectwie Cygany "Szeroka") 

(0) (0) (+) / (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) 

Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta (od ronda 
do ul. Niżaoskiej) 

(0) (0) (+) (+) (-) (0) (0) (+) (0) 

Budowa ścieżki rowerowej od Tarnowskiej Woli do 
Nowej Dęby 

(0) (0) (+) (+) (-) (0) (0) (+) (0) 

Ciąg pieszo-jezdny w Jadachach (0) (0) (+) (+) (-) (0) (0) (+) (0) 

Zasoby wodne 

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeo do wód powierzchniowych i podziemnych 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cygany 
i Jadachy ok. 46,1km  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Budowa kanalizacji w miejscowości Rozalin, Alfredówka 
i Buda Stalowska ok. 40km  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 

o długości 13500 mb  
(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 
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Zadanie Wody 
powierzchniowe 

Wody 
podziemne 

Jakośd 
powietrza 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna i flora Krajobraz Zdrowie 
Dobra 
kultury 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Nowej Dębie  (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków  (+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) 

Rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb)  (+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) 

Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci (w tym odpadów 
wielkogabarytowych) 

(+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Rozbudowa kanalizacji przy ul. M. Konopnickiej (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Wymiana zapadniętych odcinków kanalizacji i wykonanie 
kinet  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na: 
budowie zbiornika retencyjnego, modernizacji układu 
napowietrzania, modernizacji gospodarki osadowej  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

Wymiana szafy sterowniczej  (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Monitoring ujęcia  (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Usuwanie zanieczyszczeo zasobów wód podziemnych (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Studnia zastępcza (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Technologia stacji uzdatniania wody (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Remont magistrali (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Ochrona istniejących i tworzenie nowych oczek 
śródpolnych 

(+) (+) (0) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Łęg Klewiec – zabezpieczenie przeciwfiltracyjne 
obwałowao w km wału lewy 0 + 000 – 7 + 740 
w miejscowości: Krawce, gm. Grębów, Buda Stalowska, 
gm. Nowa Dęba 

(-) (-) (0) (0) (-) (-) (-) (+) (0) 

Ochrona środowiska glebowego 

Zapobieganie degradacji gleb 
 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 

 

42 
 

Zadanie Wody 
powierzchniowe 

Wody 
podziemne 

Jakośd 
powietrza 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna i flora Krajobraz Zdrowie 
Dobra 
kultury 

Edukacja ekologiczna rolników i konkursy dla rolników i 
działkowców  

(+) (+) (0) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Podnoszenie świadomości mieszkaoców o zagrożeniu i 
degradującym oddziaływaniu wypalania traw  

(+) (0) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Zasoby przyrody 

Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

Utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 

Ochrona istniejących kompleksów leśnych (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Zalesianie gruntów porolnych (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Racjonalna gospodarka leśna zgodna ze standardami FSC (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów cennych przyrodniczo 

Ochrona bioróżnorodności dolin rzecznych (korytarzy 
ekologicznych), terenów torfowiskowych i zabagnionych  

(+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Ochrona i rozwój terenów zieleni urządzonej  (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0) 

Edukacja ekologiczna 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa 

Dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata"  (+) (+) (0) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Dofinansowanie do "Zielonych Szkół" (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0) 

Stworzenie i rozwijanie powszechnego dostępu do 
informacji o środowisku  

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0) 

Promocja walorów środowiskowych gminy  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
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4.3.3 Zadania w zakresie ochrony zasobów wodnych 

Zadania związane z budową i modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudową 
kanalizacji deszczowej przyczynią się do ograniczenia dopływu zanieczyszczeo do wód 
powierzchniowych i podziemnych, a tym samym do poprawy jakości tych wód.  

Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, rejestru szamb i likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci pozwolą na graniczenie przedostawania się zanieczyszczeo z tych obiektów do 
środowiska gruntowo wodnego. Modernizacja oczyszczalni ścieków przyczyni się uzyskania lepszej 
jakości oczyszczanych ścieków zrzucanych do wód podziemnych.  

Poprawa jakości wody pitnej będzie miała długookresowy, pozytywny wpływ na zdrowie 
mieszkaoców. 

Prace remontowe związane z funkcjonowaniem ujęcia wód podziemnych przyczynią się do 
poprawy jakości wody pitnej, co będzie miało długookresowy, pozytywny wpływ na zdrowie 
mieszkaoców. 

Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy przyczyni się do podniesienia 
standardu życia mieszkaoców gminy.  

Ochrona istniejących oczek wodnych przyczyni się do zwiększenia retencji wodnej, wpłynie 
korzystnie na panujące stosunki wodne. 

Generalnie realizacja tych zadao i inwestycji spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. 
poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł 
komunalnych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeo obszarowych. Realizacja tych działao jest 
niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska. 

Spośród zaplanowanych działao, negatywny, z przyrodniczego punktu widzenia wpływ na 
stosunki wodne będzie miała budowa zabezpieczeo przeciwfiltracyjnych obwałowao Łęgu Klewiec. 
Działania te maja jednak istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej.  

4.3.4 Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 

Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzid do ograniczenia emisji zanieczyszczeo do 
atmosfery. Działania takie pozwolą również na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i ograniczą niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych, co związane jest 
z zanieczyszczeniem powietrza.  

Termomodernizacja, prowadzona zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej, pozwoli na 
redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeo do powietrza. 

W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko 
należą drogi. Budowa dróg wiąże się ze znaczącym oddziaływaniem o charakterze lokalnym, 
powodującym zaburzenia stosunków wodnych (melioracja, budowa systemów odwadniających), 
przekształcenia powierzchni ziemi, degradację krajobrazu oraz emisję hałasu. Emisja substancji 
z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym 
otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje wraz z odległością. Oprócz tego, zarówno podczas budowy 
jak i eksploatacji, istnieje wysokie ryzyko znacznej fragmentacji przestrzeni, czego jednym 
z elementów może byd przerwanie szlaków migracyjnych zwierząt. Fragmentacja przestrzeni 
przyrodniczej wiąże się także z niekorzystnymi skutkami m. in. dla ochrony siedlisk i gatunków, 
ochrony lasów i gospodarki wodnej. Na etapie samej eksploatacji dróg przewiduje się wystąpienie 
zmian mikroklimatu, degradację krajobrazu oraz emisję zanieczyszczeo do atmosfery i pogorszenie 
klimatu akustycznego. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpid zanieczyszczenia 
gleb i wód związane ze spływami powierzchniowymi substancji chemicznych stosowanych przy ich 
utrzymaniu, wyciekami z pojazdów. Zagrożenie stanowią  także wytwarzane odpady (remonty dróg, 
ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych 
lecz także „dzikie śmietniki” oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeo losowych, w tym wypadków 
i kolizji drogowych). 

Rozwój sieci drogowej sprzyjad będzie rozrastaniu się terenów zurbanizowanych, a także 
zwiększonej presji na tereny przyrodniczo cenne w związku z łatwiejszą dostępnością do nich.  
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Do ograniczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych przyczyni się budowa ścieżek rowerowych. 
Istnienie infrastruktury drogowej dostosowanej do ruchu rowerowego zachęci mieszkaoców do 
poruszania się tym środkiem komunikacji. 

Kolejnym kierunkiem działania w zakresie ochrony atmosfery jest wzrost udziału energii 
z odnawialnych źródeł. Zaletą wykorzystania energii z kolektorów słonecznych do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej i wody basenowej dla budynku Regionalnego Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji w Nowej Dębie jest eliminacja emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu.  

4.3.5 Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleby 

Do ochrony powierzchni gleby i ziemi przyczynią się przedsięwzięcia związane z edukacją 
ekologiczną rolników i prowadzeniem konkursów dla rolników i działkowców. Konieczna jest bowiem 
właściwa edukacja w zakresie prowadzonych prac agrotechnicznych, zapobiegających degradacji 
rolniczej gleb (np. wapnowanie zakwaszonej gleby, przestrzeganie dawek stosowanych nawozów 
oraz środków ochrony roślin, poprzeczno stokowy układ działek i pól, dobór roślin i płodozmiany 
przeciwerozyjne, fitomelioracje przeciwdziałające spływom powierzchniowym). Działania te 
przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegad będą ich degradacji. Właściwe 
postępowanie z środkami ochrony roślin i nawozami pozwoli ograniczyd przedostawanie się 
pierwiastków biogennych do wód podziemnych i powierzchniowych, co jest szczególnie ważne 
w przypadku zbiorników wodnych, ponieważ powoduje ich eutrofizację.  

Korzystne oddziaływanie na gleby będzie miało podnoszenie świadomości mieszkaoców 
o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania traw. Rolnicy często sądzą, że ogieo to 
„najtaoszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Tymczasem w pożarach giną chronione, cenne gatunki 
roślin. Podczas pożaru następuje selekcja negatywna, giną cenne gatunki, a pozostają jedynie rośliny 
głęboko korzeniące się. Zniszczona zostaje flora bakteryjna przyśpieszająca rozkład resztek roślinnych 
i asymilację azotu atmosferycznego. Łąki, brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne są ostoją 
ptaków i innych zwierząt, które giną wraz z płonącą roślinnością. Podczas wypalania traw giną także 
owady pełniące istotne funkcje ekologiczne w agrocenozach (niszczenie szkodników, zapylanie). 
Podczas wypalania traw do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki 
i węglowodorów aromatycznych, w tym kancerogennego benzo-a-pirenu. Wypalanie traw ma  
niekorzystny wpływ na gleby - wypalana jest próchnica wypełniająca przestwory między mineralnymi 
gruzełkami gleby. Powoduje to kurczenie gleby i powstawanie szczelin i spękao, co prowadzi do erozji 
głębszych warstw. Wypalona łąka jest również bardziej narażona na erozję wietrzną, a na stokach 
grozi jej erozja wodna.  

4.3.6 Zadania w zakresie ochrony zasobów przyrody 

Zadania w zakresie ochrony zasobów przyrody mają na celu zwiększenie bioróżnorodności oraz 
ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Przedsięwzięcia te pozwolą na 
ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych, fragmentacji ekosystemów i utraty 
bioróżnorodności. 

Szczególną rolę w ochronie różnorodności biologicznej spełniają lasy, ponieważ pomimo 
znaczących przekształceo nadal zachowują duży stopieo naturalności, cechują się znacznym 
zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo 
spajające inne ekosystemy i znacząco wpływają na ich stan. 

Działania związane z ochroną obszarów cennych przyrodniczo korzystnie wpływają także na takie 
elementy środowiska, jak powietrze atmosferyczne, zasoby wodne czy glebowe, a pośrednio na 
zdrowie ludzi. 

4.3.7 Zadania w zakresie edukacji ekologicznej 

Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku 
mają pośrednie pozytywne oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska.   
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4.3.8 Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji - etap budowy 

Etap realizacji zadao inwestycyjnych - etap prac budowlanych - zawartych w Programie będzie się 
wiązał z negatywnym oddziaływaniem tych przedsięwzięd na środowisko.  Należy jednak podkreślid, 
że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  

Poniżej scharakteryzowano krótko oddziaływania na etapie budowy w odniesieniu do 
poszczególnych komponentów środowiska. 

Wody podziemne 
Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięd przewidzianych do 

realizacji w ramach Programu na wody podziemne. Jedynie w przypadku wystąpienia awarii takich, 
jak niekontrolowany wyciek paliwa z pracującego sprzętu budowlanego, czy też innych substancji 
chemicznych (masy uszczelniające, farby) możliwe jest zanieczyszczenie środowiska wodnego. W celu 
uniknięcia takich sytuacji należy przestrzegad, aby plac budowy (ew. miejsce stacjonowania pojazdów 
mechanicznych, maszyn, urządzeo) posiadało utwardzoną i nieprzepuszczalną powierzchnię, a także 
było odwadniane. 

Wody powierzchniowe 
Podobnie jak w przypadku środowiska gruntowego i wód podziemnych podczas wykonywania 

prac budowlanych mogą mied miejsce jedynie potencjalne, krótkookresowe negatywne 
oddziaływania na wody powierzchniowe. 

Powietrze atmosferyczne 
Emisja pyłów związana będzie głównie z transportem i przemieszczeniem materiałów sypkich, 

pylastych czy urobku ziemnego. Praca środków transportu i maszyn roboczych wiązad się będzie 
z okresowo zwiększoną emisją spalin. Prace związane z termomodernizacją elewacji budynków 
wiązały się będą z emisją pyłów i gazów do atmosfery. Podczas prac malarskich ulatniad się będą do 
atmosfery niewielkie ilości związków organicznych.  

Klimat akustyczny  
Hałas będzie emitowany głównie przez maszyny spalinowe, urządzenia budowlane i środki 

transportu. Maszyny budowlane i środki transportu stanowią źródła hałasu o mocy akustycznej 
w granicach 95-102 dB. Urządzenia stosowane podczas prac budowlanych powinny spełniad wymogi 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagao dla urządzeo używanych na zewnątrz pomieszczeo w zakresie emisji hałasu do środowiska 
(Dz.U. 2005, Poz. 263, Nr 2202 z późn. zm.). Prace budowlane powinny byd wykonywane jedynie w 
porze dziennej. Stosowanie powyższych zaleceo pozwoli na ograniczenie emisji hałasu i pozytywnie 
wpłynie na klimat akustyczny otoczenia podczas budowy. 

Na zwiększony poziom hałasu będą narażeni przede wszystkim mieszkaocy posesji sąsiadujących 
z rejonem prowadzonych prac oraz osoby przebywające tymczasowo w pobliżu. Po zakooczeniu prac 
budowlanych wszystkie uciążliwości akustyczne ustąpią.  

Powierzchnia ziemi i gleba  
Oddziaływanie na gleby związane będzie głównie z etapem realizacji planowanych inwestycji – 

przemieszczaniem mas ziemnych w czasie prac budowlanych i ubiciem gleb wokół placów budowy. 
Prace budowlane zawsze wiążą się z możliwością awarii sprzętu budowlanego, co powoduje ryzyko 
zanieczyszczenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Ryzyko wystąpienia awarii 
jest jednak niewielkie, a przy zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych praktycznie 
można je wykluczyd. Przemieszczanie mas ziemnych związane będzie z realizacją takich 
przedsięwzięd, jak budowa zabezpieczeo przeciwfiltracyjych Łęgu Klewiec, budowa kanalizacji, 
budowa ulic i dróg.  

Gospodarka odpadami  
Zwiększone ilości odpadów będą powstawały głównie podczas prac budowlanych. Odpady te 

należy gromadzid w sposób selektywny, uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenianie się 
odpadów w środowisku. Okres magazynowania oraz objętośd magazynowanych odpadów należy 
ograniczyd do niezbędnego minimum. Należy prowadzid ewidencję wytwarzanych odpadów na 
obowiązujących drukach. Odpady należy przekazywad na podstawie kart przekazania odpadu 
przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.  
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Aktualne wzory ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadu zostały określone 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2006, Nr 30, Poz. 213). 

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji to przede wszystkim demontowane chodniki, 
krawężniki, obrzeża, asfalty, produkty smołowe, odpady zielone, materiały konstrukcyjne (metale, 
drewno, szkło, tworzywa sztuczne) oraz masy ziemne przy ewentualnych wykopach.  

Podczas prowadzonej budowy odpady te będą magazynowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonej inwestycji, na wyznaczonych do tego celu terenach, do czasu ich ponownego 
wykorzystania. Odpady, które nie będą mogły byd zagospodarowane dla potrzeb prowadzonej 
budowy będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmującym się odzyskiem (asfalt, gruz) lub 
w przypadku odpadów, które nie nadają się do odzysku firmom zajmującym się unieszkodliwianiem 
poprzez składowanie na przeznaczonych do tego składowiskach odpadów.  

Podczas realizacji inwestycji powstawad będą również odpady komunalne oraz odpady związane 
z eksploatacją maszyn używanych podczas budowy. Zostaną wyznaczone miejsca czasowego 
deponowania tych odpadów. Odpady komunalne będą przekazywane na składowiska odpadów 
komunalnych, a ewentualne odpady niebezpieczne związane z eksploatacją maszyn będą 
przekazywane do utylizacji. 

 

Tabela 17 Główne rodzaje odpadów powstające podczas realizacji inwestycji 

Kod Rodzaj 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty) 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 03 Inne odpady komunalne 

 
Odpowiedzialnośd za postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów leży w gestii głównego 

wykonawcy. Wszystkie powstające odpady podczas budowy będą czasowo składowane 
i zabezpieczone w taki sposób, aby zminimalizowad ich możliwy negatywny wpływ na środowisko 
gruntowo-wodne. 

Wszelkie naprawy urządzeo wykorzystywanych do prowadzonych prac wykonywane będą 
w wyspecjalizowanych warsztatach, poza terenem budowy. 

Dziedzictwo kulturowe 
Na etapie budowy negatywnie na dobra kultury może wpływad podwyższony poziom 

zanieczyszczeo powietrza związany z pracą maszyn budowlanych (zwiększone zapylenie, wzrost 
emisji komunikacyjnej, zwiększony poziom hałasu oraz drgao). Etap ten będzie również negatywnie 
odbierany przez zwiedzających, w związku z utrudnionym dostępem do dóbr kultury. 

Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócid szczególną uwagę na przedmioty 
o charakterze zabytkowym. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym 
należy zabezpieczyd teren znaleziska i powiadomid o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

Zdrowie 
Chwilowe, okresowe niekorzystne oddziaływanie na zdrowie mieszkaoców związane będzie 

głównie z pogorszeniem warunków akustycznych, wzrostem zapylenia powietrza oraz zwiększoną 
emisją spalin w trakcie prac specjalistycznego sprzętu podczas realizacji inwestycji.  

Okresowe utrudnienia związane z pracami budowlanymi i remontowymi mogą spowodowad 
nieznaczne pogorszenie bezpieczeostwa ruchu w rejonach prowadzonych prac.  
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Zagrożenie dla bezpieczeostwa i zdrowia ludzi na etapie realizacji przedsięwzięcia stanowid mogą 
roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdów samochodowych.  

Roboty powodujące powstania zagrożenia ze względu na swój charakter: roboty rozładunkowe 
i załadunkowe, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i koparek, roboty wykonywane przy użyciu 
drobnego sprzętu mechanicznego piły, zagęszczarki, młoty).  

W czasie realizacji robót mogą wystąpid zagrożenia bezpieczeostwa i zdrowia ludzi związane 
z wykonywaniem robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych. Zagrożenia mogą powstad 
także w trakcie wykonywania robót ziemnych przy użyciu koparki (wykopy dla przebudowy jezdni 
ulicy). Niebezpieczne sytuacje mogą byd związane z dowozem i rozładunkiem piasku na warstwę 
odsączającą, rozścielaniu i zagęszczaniu materiału wibratorem.  

4.4  Oddziaływanie na obszary chronione i bioróżnorodność 

4.4.1 Oddziaływanie na bioróżnorodność   

Gminny Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na 
terenie gminy. Realizacja większości zadao przewidzianych w Programie będzie miała zatem pośredni, 
długoterminowy pozytywny wpływ na różnorodnośd występujących na tym terenie organizmów 
żywych.  

Niekorzystny wpływ Programu na synurbijne (występujące w mieście) gatunki zwierząt ograniczał 
się będzie głównie do krótkookresowego, lokalnego oddziaływania związanego z fazą realizacji 
inwestycji zlokalizowanych w obrębie miasta Nowa Dęba (etapem prac budowlanych, remontowych). 
Oddziaływanie będzie związane przede wszystkim z emisją hałasu z maszyn budowlanych, 
powodującą płoszenie zwierząt.  

Termomodernizacja budynków może wywierad negatywny wpływ na niektóre gatunki ptaków 
gniazdujących min. w szczelinach ścian. W związku z tym należy unikad prowadzenia tego rodzaju 
prac w okresie lęgowym. Jeżeli jest to możliwe należy umożliwid ptakom gniazdowanie na budynkach 
np. poprzez powieszenie budek lęgowych lub zostawienie/stworzenie miejsc korzystnych do 
zakładania gniazd. 

4.4.2 Oddziaływanie na obszary chronione 

Zgodnie z Art. 33 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania się 
podejmowania działao mogących w znaczący sposób pogorszyd stan siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąd negatywnie na gatunki, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000.  

 
W celu oceny potencjalnych oddziaływao zadao przewidzianych do realizacji w Ramach Programu 

Ochrony Środowiska na obszary NATURA 2000 położone na terenie gminy przeanalizowano 
potencjalne zagrożenia dla tych obszarów zgodnie ze Standardowymi Formularzami Danych  
zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Środowiska, a także uwzględniono potencjalne zagrożenia 
dla priorytetowych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt występujących na terenie  tych 
obszarów, zgodnie z Poradnikami Ochrony Siedlisk i Gatunków umieszczonymi na stronie 
Ministerstwa Środowiska.  
 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na stronie Ministerstwa 
Środowiska dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska głównym zagrożeniem 
jest: 

  osuszanie terenów podmokłych,  

 regulacja rzek,  

 nieuregulowana gospodarka odpadami i ściekami,  

 gospodarka leśna, łowiecka i kłusownictwo, 

 fragmentacja ekosystemów rozbudowywaną siecią dróg i presja motoryzacji.  
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Problem stanowi także brak waloryzacji wielkoobszarowych obszarów chronionych wyższej rangi. 
Zagrożenia tego obszaru związane są także z chemizacją rolnictwa i nieprawidłową gospodarką ziemią 
oraz zanieczyszczeniem wód, powietrza i gleby w wyniku emisji z zakładów przemysłowych w Mielcu, 
Nisku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Rzeszowie. 

 
Zgodnie z Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na stronie Ministerstwa 

Środowiska dla Potencjalnego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy 
Sandomierskiej  zagrożenia stanowią głównie:  

 zanik siedlisk otwartych - zalesianie łąk i muraw, zaprzestanie pielęgnacji użytków zielonych, 
intensyfikacja gospodarki na użytkach zielonych, zarastanie torfowisk, 

 fragmentacja ekosystemów poprzez rozbudowę sieci dróg, co stanowi duże zagrożenie dla 
populacji wilka 

 osuszanie terenów podmokłych - dalsze melioracje, brak zastawek na rowach melioracyjnych, 

 dalsze regulacje rzek i udrażnianie koryt, przegradzanie większych cieków, 

 ekspansja gatunków inwazyjnych, 

 kłusownictwo, nieracjonalna gospodarka łowiecka, niepokojenie w miejscach rozrodu wilka, 

 nieprawidłowa gospodarka leśna, 

 zamieranie jesionu w łęgach, 

 intensyfikacja rolnictwa, 

 nieuregulowana gospodarka odpadami i ściekami, 

 zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby w wyniku emisji z zakładów przemysłowych w Mielcu, 
Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu, 

 intensyfikacja gospodarki na stawach (potencjalnie). 
 
Na terenie obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie gminy znajdują się następujące 

priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych oraz priorytetowe gatunki zwierząt określone 
w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia 
obszarów Natura 2000 (Dz.U.2005.94.795).  

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska 
o Priorytetowe siedliska przyrodnicze: 

 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120* 
 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 91E0* 
o Gatunki o znaczeniu priorytetowym: 

 Wilk (Canis lupus)1352* 

 Potencjalny Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy Sandomierskiej   
o Priorytetowe siedliska przyrodnicze: 

 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120* 
 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 

6230* 
 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7110* 
 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino) 91D0* 
 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion) 91E0* 
o Gatunki o znaczeniu priorytetowym: 

 Wydra (Lutra Lutra) 1355* 
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Poniżej przestawiono główne zagrożenia dla priorytetowych siedlisk przyrodniczych i gatunków 
zwierząt znajdujących się w obrębie zlokalizowanych na terenie gminy obszarów NATURA 2000 
(zgodnie z Poradnikami Ochrony Siedlisk opublikowanymi na stronie Ministerstwa Środowiska) :  

 

 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120*: 
o zarzucenie ekstensywnej gospodarki rolnej powodujące szybkie i gwałtowne 

przemiany sukcesyjne wkraczanie gatunków obcych, wykształcenie się innych typów 
zbiorowisk), 

o spływające z pól nawozy oraz nawożenie organiczne.  
 

 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 91E0*: 

o wycinanie lasów i zakładanie łąk oraz pastwisk, 
o usuwanie drzewostanów utrudniających spływ wód powodziowych i tworzących 

zatory lodowe, 
o regulacje rzek i odcięcie wałami od wpływu powodzi, 
o nadmierna eutrofizacja siedlisk łęgu wywołana zrzutami ścieków komunalnych, 

rolniczych i przemysłowych do rzek, 
o budowa zbiorników zaporowych gromadzących wody powodziowe, 
o presja wędkarska (wydeptywanie ścieżek  i stanowisk, przekopywanie runa, palenie 

ognisk, pozostawianie odpadów), przejawiająca się wnikaniem gatunków 
synantropijnych, 

o fragmentacja łęgów przez sied dolinnych dróg gruntowych do zwózki siana, 
o usuwanie drzew i krzewów w międzywalu, 
o nasadzenia geograficznie i ekologicznie obcej dendroflory; 

 

 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 6230*: 
o sukcesja w kierunku traworośli lub borówczysk przy braku pasterskiego użytkowania; 

 

 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7110*: 
o melioracje odwadniające, 
o zalesianie,  
o ekstensywna i przemysłowa eksploatacja torfu, 
o użytkowanie jako miejsc składowania śmieci i odpadów, 
o przecięcie obiektu drogą; 

 

 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino) 91D0*: 

o melioracje odwadniające, 
o wprowadzanie upraw, np. świerka, 
o eksploatacja torfowisk, 
o zmiana chemizmu wód wysycających,  
o złoże oraz samego złoża pod wpływem zanieczyszczeo powietrza i eutrofizacja pod 

wpływem nawożenia (obszary rolnicze, lasy); 
 

 Wydra (Lutra Lutra) 1355*: 
o likwidacja przez kłusowników i psy, 
o kolizje z samochodami na szlakach komunikacyjnych, 
o sieci rybackie, 
o brak ryb w rzekach, 
o likwidacja bagien; 
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 Wilk (Canis lupus)1352*: 
o fragmentacja środowisk, bariery migracyjne i izolacja subpopulacji, 
o  konflikty z rolnikami na skutek zabijania przez wilki zwierząt hodowlanych, 
o dążenia części środowisk łowieckich do zniesieni ochrony gatunkowej wilka 

i przywrócenia polowao, 
o kłusownictwo (nielegalne odstrzały i wnyki zastawiane na sarny i dziki), 
o wzrost penetracji lasów przez ludzi i rozwój turystyki w miejscach szczególnie 

ważnych dla bytowania i rozrodu wilków, 
o niewłaściwa  gospodarka łowiecka (zbyt silna redukcja stanu zwierzyny, np. z powodu 

wyolbrzymionych danych na temat szkód wyrządzanych w uprawach leśnych); 
 
Potencjalne zagrożenia dla gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG, występujących w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska, 
zgodnie ze poradnikami ochrony siedlisk i gatunków przedstawiają się następująco: 

 
Tabela 18 Potencjalne zagrożenia dla gatunków ptaków z Załącznika I I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujących na 

terenie OSO Puszcza Sandomierska  

Ptaki 
wymienione 

w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 

79/409/EWG 

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk 

nur rdzawoszyi 
- sieci stawne, 
- zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi, 
- farmy wiatrowe; 

nur czarnoszyi 
- sieci stawne, 
- zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi, 
- farmy wiatrowe; 

perkoz rogaty 
- sieci stawne, 
- zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi, 
- farmy wiatrowe; 

bąk 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstośd i długośd zalewów w 
dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zagłębieo 
terenu okresowo wypełnianych wodą, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku niekontrolowanego pozyskiwania trzciny na obszarach lęgowych bąka, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku wiosennego, nielegalnego wypalania szuwarów trzcinowych, 
- podwyższona śmiertelnośd w wyniku nielegalnych odstrzałów dokonywanych przez strażników rybackich 
uważających bąka za szkodnika rybackiego na równi z czaplą siwą; 

bączek 

-utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstośd i długośd zalewów w 
dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zagłębieo 
terenu okresowo wypełnianych wodą); 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku niekontrolowanego pozyskiwania trzciny na obszarach lęgowych bączka; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku wiosennego, nielegalnego wypalania szuwarów trzcinowych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku wycinania zakrzewieo wokół zbiorników wodnych w rejonach gniazdowania. 

ślepowron 

- wycinanie zakrzaczeo na wyspach i w dolinach rzek oraz likwidacja wysp na stawach.; jeśli stawy nie są napełniane 
wodą w okresie gniazdowania, prowadzi to często do porzucenia koloni, 
- penetracja kolonii przez ludzi i czworonożne drapieżniki w okresie gniazdowania, powodująca istotne straty w 
lęgach, 
 - obniżanie poziomu wód gruntowych, 
- regulacja rzek, 
- likwidacja nadbrzeżnych zadrzewieo, 
- silne zanieczyszczenie wód, 
- intensyfikacja gospodarki rolnej i gospodarki rybackiej, 
- nasilenie turystyki, 

czapla biała Brak istotnych zagrożeo dla gatunku w Polsce ze względu na bardzo nieliczne występowanie. 
czapla purpurowa Brak istotnych zagrożeo dla gatunku w Polsce ze względu na bardzo nieliczne występowanie. 

bocian czarny 
Pod warunkiem utrzymania i konsekwentnego egzekwowania ochrony strefowej oraz należytego uwodnienia 
siedlisk lęgowych gatunek nie jest w Polsce zagrożony. 
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Ptaki 
wymienione 

w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 

79/409/EWG 

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk 

bocian biały 

- kurczenie się areału żerowisk i spadek liczebności potencjalnych ofiar na skutek regulacji rzek, zagospodarowania 
dolin rzecznych innego niż w formie użytków zielonych, melioracji oraz intensyfikacji rolnictwa, 
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; dochodzi do nich najczęściej sąsiedztwie gniazda lub w miejscach, 
gdzie ptaki odpoczywają na słupach lub na tranzystorach, 
- śmiertelnośd piskląt zaplątanych w przynoszone do gniazd sznurki z tworzywa sztucznego, używane w rolnictwie, 
- utrata miejsc gniazdowych w wyniku przebudowy dachów, likwidowania platform gniazdowych na słupach itp.; 

podgorzałka 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek zmieniających częstośd i długośd zalewów w 
dolinach rzecznych, 
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych, 
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, połączonej z pogłębianiem stawów, 
niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych, 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku rekreacyjnego zainwestowania i wykorzystania (biwakowanie na wyspach) 
wysp jeziornych, 
- niszczenie kolonii mewy śmieszki na stawach rybnych, którym to koloniom często towarzyszą lęgi podgorzałki, 
- łowiectwo – zbyt wczesne rozpoczynanie jesiennego okresu polowao na ptaki wodne, w czasie gdy na zbiornikach 
mogą jeszcze przebywad samice wodzące młode, 
- łowiectwo możliwośd wystąpienia pomyłkowych odstrzałów z powodu podobieostwa do innych gatunków kaczek; 
- łowiectwo – trujące działanie śrucin ołowianych tkwiących w ciałach ptaków postrzelonych przypadkiem lub śrucin 
połkniętych przez ptaki jako gastro lity, 
- presja ze strony drapieżników (lis, jenot, norka amerykaoska, krukowate),  
- kojarzenie z czernicą – ostatnio prawie wszystkie lęgi stwierdzone w Polsce były lęgami mieszanymi podgorzałki i 
czernicy; 

trzmielojad 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zastępowania drzewostanów mieszanych przez monokultury iglaste, 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku likwidacji śródpolnych terenów otwartych, 
- niepokojenie wysiadujących ptaków przez ludzi w wyniku prowadzenia prac leśnych w pobliżu gniazd oraz rozwoju 
ruchu rekreacyjnego; 

kania czarna 

- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku rozwoju turystyki i rekreacji w pobliżu zbiorników 
wodnych, 
- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających 
częstośd i długośd zalewów w dolinach rzecznych, 
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku wyrębu starodrzewu na obszarach leżących w sąsiedztwie zbiorników 
wodnych, 
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku usuwania starodrzewu z międzywala dolin rzecznych, 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanej z nią likwidacji różnorodności otwartego 
krajobrazu (likwidacja zabagnieo i oczek wodnych, usuwanie zadrzewieo, tworzenie rozległych monokultur); 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zmiany ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk na intensywnie użytkowane 
uprawy, 
- drapieżnictwo, a zwłaszcza rabowanie lęgów przez kruka i wronę siwą, 
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a także kolizje z elektrowniami wiatrowymi, zwłaszcza 
ustawianymi w dolinach rzecznych i miejscach koncentracji ptaków, 
- bezpośrednie zatrucie osobników powodowane przez chemiczne zanieczyszczenie środowiska, a zwłaszcza 
niekontrolowane zrzuty substancji chemicznych do wód oraz zjadanie padliny zawierającej śrut ołowiany; 

bielik 

- niepokojenie wysiadujących ptaków przez ludzi, prowadzenie prac leśnych w pobliżu gniazd, 
- degradacja łowisk w wyniku zabudowy rekreacyjnej oraz coraz większej  presji turystów – zmniejszeniu ulega baza 
żerowa (spadek liczebności ptaków wodnych), 
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a także kolizje z elektrowniami wiatrowymi, zwłaszcza 
ustawianymi w dolinach rzecznych i miejscach koncentracji ptaków; 
- chemiczne skażenie środowiska – w organizmach bielików wykryto wysokie stężenia PCB, a także ołowiu; zatrucie 
ołowiem pochodzi z amunicji łowieckiej połykanej przez bieliki w mięsie postrzelonych ptaków wodnych lub w 
padlinie, 
- drapieżnictwo – jaja są rabowane przez kruki i kuny, a małe pisklęta padają ofiarą puchacza, kruka i kun, 
- częśd gniazd spada z drzew w wyniku silnych wiatrów; 

gadożer 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku wycinania starych drzewostanów, 
- utrata bazy pokarmowej w wyniku osuszania otwartych i zadrzewionych terenów podmokłych, likwidacji oczek 
wodnych i rozlewisk, 
- utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania chemicznych środków ochrony roślin (wysoka szkodliwośd dla 
płazów i gadów), 
- utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania w rolnictwie kosiarek rotacyjnych, które unicestwiających masowo 
gady i płazy, 
- utrata bazy pokarmowej w wyniku zabijania wszelkich gatunków węży przez ludzi, 
- działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w pobliżu zajętych gniazd w okresie lęgowym bezpośrednio 
przyczyniają się do zwiększenia strat w lęgach; 

błotniak stawowy 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku likwidacji lub zmniejszenia powierzchni zajętej przez szuwary (wykaszanie, 
wypalanie), zwłaszcza trzcinowe, na stawach i innych zbiornikach wodnych, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwośd i długośd 
zalewów w dolinach rzecznych, 
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Ptaki 
wymienione 

w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 

79/409/EWG 

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania torfowisk, 
- zwiększenie się antropopresji w strefie przybrzeżnej jezior, która może powodowad spadek liczebności na 
lęgowiskach w pobliżu atrakcyjnych turystycznie okolic; 
- aktywne prześladowanie (nielegalny odstrzał) ze strony użytkowników stawów rybnych i jezior, 
-zwiększona presja drapieżników niszczących lęgi (przede wszystkim lisa), wynikająca z łatwiejszego dostępu do 
gniazd, spowodowanego obniżeniem poziomu wody w miejscach lęgu; 

orlik krzykliwy 

- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanej z nią likwidacji różnorodności otwartego 
krajobrazu (likwidacja zabagnieo, usuwanie zadrzewieo, tworzenie rozległych monokultur); 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zmiany ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk na intensywnie ubytkowane 
Uprawy, 
- utrata siedlisk żerowania wynikająca z zaniechania rolniczego użytkowania gruntów, czego bezpośrednim skutkiem 
jest bądź celowe ich zalesianie, bądź też zarastanie roślinnością krzewiastą i drzewiastą, drogą naturalnej sukcesji, 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zalesiania śródleśnych obszarów otwartych, 
- działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w pobliżu zajętych gniazd w okresie lęgowym bezpośrednio 
przyczyniają się do zwiększenia strat w lęgach, 

rybołów 

- degradacja niektórych terenów łowieckich rybołowa jako skutek różnych form aktywności człowieka (niepokojenie 
ptaków poprzez wzmożony ruch turystyczny, zabudowa brzegów zbiorników wodnych), 
- degradacja terenów łowieckich spowodowana eutrofizacją wód prowadzącą do spadku ich przezroczystości, 
- nielegalny odstrzał na stawach hodowlanych, 
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; należy się liczyd ze wzrostem śmiertelności w wyniku kolizji z 
elektrowniami wiatrowymi, 
- niedostatek dogodnych miejsc lęgowych, szczególnie sosen w wieku ponad 150 lat, 
- prowadzenie prac leśnych w pobliżu gniazd w sezonie lęgowym; 

kobczyk - 

sokół wędrowny - 

kropiatka 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, połączonej z pogłębianiem stawów, 
niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstośd i długośd zalewów w 
dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w 
dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Częśd przesuszonych, otwartych łąk została porzucona przez 
użytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w wyniku naturalnej sukcesji; 
- presja ze strony drapieżników, szczególnie niepokojący jest wzrost liczebności norki amerykaoskiej. Chod wpływ 
tego czynnika nie został dotychczas w sposób wiarygodny określony, w najbliższym czasie może okazad  się kluczowy 
dla funkcjonowania populacji omawianego gatunku, jak i wielu innych gatunków budujących  gniazda na ziemi; 
-wypalanie szuwarów (bezprawne). 

zielonka 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, połączonej z pogłębianiem stawów, 
niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych,  
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych, 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w 
dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Częśd przesuszonych, otwartych łąk została porzucona przez 
użytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w wyniku naturalnej sukcesji; 
- presja ze strony drapieżników, szczególnie niepokojący jest wzrost liczebności norki amerykaoskiej. Chod wpływ 
tego czynnika nie został dotychczas w sposób wiarygodny określony, w najbliższym czasie może okazad  się kluczowy 
dla funkcjonowania populacji omawianego gatunku, jak i wielu innych gatunków budujących  gniazda na ziemi, 
- wypalanie szuwarów (bezprawne); 

derkacz 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwośd i długośd 
zalewów w dolinach rzecznych, 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się  powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w 
dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Częśd przesuszonych, otwartych łąk została porzucona przez 
użytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w wyniku naturalnej sukcesji; 
- mechanizacja rolnictwa połączona z pewnymi formami wykonywania zabiegów agrotechnicznych (wprowadzenie 
szybkotnących kosiarek rotacyjnych, przyspieszenie terminów koszenia, metoda koszenia od peryferii do środka 
łąki), 
- narastająca presja drapieżników czworonożnych (norki amerykaoskiej, lisa, kota domowego) oraz skrzydlatych 
(kruka, wrony siwej); 

żuraw 
- osuszanie wszelkich mokradeł, ograniczające atrakcyjnośd obszarów lęgowych, 
-nadmierna chemizacja w rolnictwie, 
- drapieżnictwo ze strony dzika (niszczenie gniazd); 

batalion - 

dublet - 

rybitwa rzeczna 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwośd i długośd 
zalewów w dolinach rzecznych, 
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- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy), 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zalesiania nieużytków rolnych w dolinach rzek, 
- niska udatnośd lęgów w wyniku wzrostu intensywności ruchu turystycznego, 
- niska udatnośd lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka mewa srebrzysta) i 
czworonożne, 
- w okresie pozalęgowym: płoszenie przez ludzi (spacerowiczów i uprawiających sporty wodne) stad ptaków 
zbierających się na przybrzeżnych wyspach i plażach na odpoczynek, 
- potencjalnie jedną z przyczyn obserwowanego spadku liczebności może byd zanieczyszczenie wód śródlądowych 
pestycydami i/lub metalami ciężkimi; 

rybitwa białowłosa 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwośd i długośd 
zalewów w dolinach rzecznych, 
 - utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zagłębieo 
terenu okresowo wypełnianych wodą), 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej połączonej z pogłębianiem stawów, 
niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych, 
- niska udatnośd lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka mewa srebrzysta) i 
czworonożne; 

rybitwa czarna 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstośd i długośd zalewów w 
dolinach rzecznych; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zagłębieo 
terenu okresowo wypełnionych wodą), 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej połączonej z pogłębianiem stawów, 
niszczeniem roślinnościi wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych, 
-niska udatnośd lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka mewa srebrzysta) i 
czworonożne, 
- w okresie pozalęgowym - niepokojenie przez ludzi (spacerowiczów i uprawiających sporty wodne); 

lelek 
- utrata bazy pokarmowej (obniżenie liczebności dużych owadów) w wyniku: stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin w okresie klęgowym (maj-sierpieo) w rozległych  kompleksach borowych zasiedlanych przez lelka, 
-zamiany pastwisk na grunty orne; zalesiania odłogów; 

zimorodek 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek; 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku dolesiania brzegów rzek; 
- wysoka śmiertelnośd osobników dorosłych powodowana przez długie okresy niskich temperatur zimą, 
- straty w lęgach powodowane przez obfite deszcze w sezonie lęgowym, zatapiające nory, 
- straty w lęgach powodowane przez zatopienie nor mieszczonych nisko nad wodą (dotyczy to głownie stanowisk 
w burtach brzegowych), powodowane podniesieniem się poziomu wody w rzece (roztopy, regulacje śluzami i 
zaporami wodnymi), 
- straty w lęgach powodowane erozję skarp i brzegów wskutek ich oberwania się, przesuszania się podłoża lub 
penetracji ludzkiej, 
-s traty w lęgach w wyniku drapieżnictwa, powodowane głownie przez lisa, jenota i łasicę – mają charakter 
incydentalny, 
-straty w lęgach powodowane bezpośrednio przez ludzi w wyniku prowadzonych prac, dłuższego przebywania w 
pobliżu nory lub celowego niszczenia gniazda; 

kraska 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego, zachodzących wraz z intensyfikacją praktyk 
rolniczych wyrażających się w zamianie użytków zielonych na grunty orne, likwidowaniu zadrzewieo śródpolnych, 
- wprowadzaniu monokultur i zwiększanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i uprawy roli, 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwoju budownictwa rekreacyjnego na niektórych obszarach 
wykorzystywanych przez kraskę, 
- utrata miejsc gniazdowania w wyniku usuwania dziuplastych drzew w krajobrazie rolniczym, 
- niski sukces lęgowy w wyniku silnej presji drapieżniczej ze strony kuny domowej i kuny leśnej; 

dzięcioł zielonosiwy 

- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starych drzewostanów, przede wszystkim liściastych i 
ograniczania powierzchni starodrzewu, 
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwych i obumierających drzew, 
- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji gospodarki rolnej na obszarach otwartych, sąsiadujących z lasem, 
- utrata siedlisk żerowania i gniazdowania w wyniku eliminacji zadrzewieo w dolinach rzecznych i przy zbiornikach 
wodnych, tworzonych przede wszystkim przez gatunki drzew o miękkim drewnie, na których dzięcioł zielono siwy 
żeruje i często wykuwa dziuple; 

dzięcioł czarny 
- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych drzewostanów i ograniczania powierzchni starodrzewu, 
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwych i obumierających drzew; 

dzięcioł średni 

- utrata siedlisk w wyniku zmniejszania się powierzchni lasów liściastych, z dominacja lub współdominacja dębów, 
których wiek przekracza 80 lat; utrata siedlisk w wyniku zwiększania stopnia izolacji lasów liściasty, 
- utrata siedlisk w wyniku usuwania z lasu drzew obumierających i martwych, charakteryzujących się obecnośd 
starych dziupli oraz zainfekowanych przez grzyby. 

dzięcioł 
białogrzbiety 

- brak w lasach odpowiedniej ilości miękkiego, butwiejącego drewna liściastego w postaci zarówno kikutów, jak i 
leżących na ziemi kłód, 
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- ograniczenie powierzchni starodrzewu liściastego na rzecz drzewostanów iglastych, 
-rozczłonkowywanie dogodnych dla gatunku drzewostanów, 
- osuszanie lasów podmokłych; 

lerka 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zalesiania piaszczystych obszarów sąsiadujących z lasami; 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zajmowania piaszczystych obszarów sąsiadujących z lasami pod 
budownictwo rekreacyjne; 
- niski sukces lęgowy w wyniku drapieżnictwa ze strony drapieżników czworonożnych, a przede wszystkim lisa. 

świergotek polny 

- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego, zachodzących wobec zaniechania 
zagospodarowania rolniczego gruntów słabych, co w krótkim czasie powoduje naturalne wkroczenie na takie tereny 
roślinności  wysokiej, niekorzystnej dla świergotka, lub 
wręcz celowe ich zalesienie; 
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwoju budownictwa rekreacyjnego na niektórych obszarach 
wykorzystywanych przez świergotki. 

podróżniczek 

- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwośd i długośd 
zalewów w dolinach rzecznych, 
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zagłębieo 
terenu okresowo wypełnianych wodą), 
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania torfowisk i lasów bagiennych; 

jarzębatka 

- utrata siedlisk gniazdowych wskutek urbanizacji i budowy dróg, 
- utrata siedlisk gniazdowych wskutek niszczenia zarośli i zadrzewieo w dolinach rzecznych, 
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego zachodzących wraz z intensyfikacją praktyk 
rolniczych, wyrażających się w zamianie użytków zielonych na grunty orne, likwidowaniu zadrzewieo śródpolnych, 
zadrzewieo i zarośli nad strumieniami, rowami i drogami, oczek wodnych, tzw. nieużytków, miedz, wprowadzaniu 
monokultur i zwiększeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin i uprawy roli; 

muchołówka mała 
- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych drzewostanów liściastych i ograniczania powierzchni 
starodrzewu, 
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwego drewna i obumierających drzew; 

gąsiorek 

- utrata siedlisk w wyniku kurczenia się terenów łęgowych wskutek urbanizacji; 
- utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji rolnictwa – scalania pól połączonego z likwidacją miedz, zadrzewieo 
śródpolnych i śródpolnych zbiorników wodnych (oczek), oraz w związku intensywnym stosowaniem chemicznych 
środków ochrony roślin. Z jednej strony likwiduje to miejsca gniazdowania, a z drugiej powoduje zanik populacji; 
dużych chrząszczy i prostoskrzydłych, stanowiących główny składnik diety. 

ortolan 

- utrata siedlisk w wyniku zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym, polegających na zmniejszeniu jego 
różnorodności poprzez scalanie pól i zwiększanie ich powierzchni kosztem likwidacji miedz, śródpolnych oczek 
wodnych, zadrzewieo śródpolnych fragmentów łąk i ugorów; 
- utrata siedlisk przez urbanizację i zalesianie porzuconych obszarów uprawnych; 
- utrata siedlisk w wyniku zmiany użytkowania gruntów, np. zamiana pól uprawnych na trwałe użytki zielone 
wykorzystywane jako pastwiska, a także  obsiewanie dużych powierzchni kukurydzą, 
- utrata siedlisk w wyniku wprowadzania nowych, odpornych na złamania odmian zbóż, w których ptaki mają 
trudności  z zakładaniem gniazd (podobnie jak w uprawach kukurydzy), 
- utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji ruchu samochodowego na terenach lęgowych ortolana, 
- zubażanie bazy pokarmowej w wyniku stosowania herbicydów, insektycydów i innych środków ochrony roślin; 

cietrzew 

- osuszanie terenów, zwłaszcza torfowisk, co prowadzi do ubożenia szaty roślinnej, a więc bazy pokarmowej i 
osłonowej, 
- zalesianie śródpolnych powierzchni otwartych i półotwartych, 
- wycinanie zarośli na obrzeżach ostoi gatunku, 
- zbyt intensywna penetracja ludzka w sąsiedztwie tokowisk (turyści) i terenów wodzenia młodych (turyści, zbieracze 
jagód), 
-drapieżnictwo ze strony ssaków; 

dzięcioł białoszyi 

- zajmowanie terenów podmiejskich przez budownictwo wielorodzinne oraz likwidacja ogrodów działkowych, 
- zmiany krajobrazu rolniczego zachodzące wraz z intensyfikacją praktyk rolniczych, wyrażających się w przypadku 
tego gatunku przede wszystkim w likwidacji zadrzewieo śródpolnych, 
- likwidowania zadrzewieo nadwodnych, a szczególnie zadrzewieo w dolinach rzek; 

 
Większośd inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu ze względu na swój 

charakter lub/i lokalizację nie będzie powodowała przedstawionych powyżej zagrożeo – nie będzie 
miała wpływu na występujące na terenie gminy obszary NATURA 2000, w tym na siedliska 
przyrodnicze oraz cenne, chronione, priorytetowe gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarach 
NATURA 2000.  

Planowane przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na gatunki ptaków wymienione w Załączniku 
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz gatunki ptaków migrujących nie wymienione w Załączniku 
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujące na obszarze Natura 2000 Puszcza Sandomierska. 
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Celem gminnego Programu Ochrony Środowiska „Zapewnienie trwałego rozwoju społeczno – 

gospodarczego gminy przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska naturalnego”, a działania 
przewidziane do realizacji w ramach Programu mają na celu poprawę stanu środowiska 
przyrodniczego obszaru gminy, w związku z czym większośd z nich, będzie miała pośredni, pozytywny 
wpływ na obszary chronione.  

 
Do zadao o charakterze przestrzennym, zlokalizowanych na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków 

Puszcza Sandomierska oraz Potencjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy Sandomierskiej 
należą: budowa kanalizacji sanitarnej na w miejscowości Buda Stalowska oraz budowa zabezpieczeo 
przeciwfiltracyjnych Łęgu Klewiec. 

 
Poniżej przeanalizowano szczegółowo wpływ planowanych inwestycji na obszary chronione, 

zarówno na etapie realizacji, jaki i na etapie eksploatacji. 
 

ETAP REALZIACJI 
 
Budowa zabezpieczeo przeciwfiltracyjnych Łęgu Klewiec  

 
Doprowadzalnik Łeg - Klewiec łączy Stawy Kosiarzowe w rejonie Budy Stalowskiej z rzeką Łęg. 

Doprowadzalnik łączy się z rzeką Łęg na wysokości miejscowości Krawce w gminie Grębów.  
Planowane przedsięwzięcie polegad będzie na budowie zabezpieczeo przeciwfiltracyjnych (wał 

prawy i wał lewy – na całej długości – od Stawów Kosiarzowych do rzeki Łęg: km 0+000-7+740 - 7 740 
mb). Łączna długośd prawego i lewego wału doprowadzalnika wynosi 15 480 mb.  
 

Cały obszar na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja znajduje się w obrębie obszaru 
NATURA 2000 Puszcza Sandomierska oraz Potencjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy 
Sandomierskiej. 

 

 
Rys. 3 Łęg Klewiec – lokalizacja (źródło:  http://maps.geoportal.gov.pl/) 

Na etapie budowy planowana inwestycja wiązała się będzie z wystąpieniem następujących 
oddziaływao: 
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Powietrze atmosferyczne 
Należy spodziewad się okresowego zwiększenia zanieczyszczeo powietrza na etapie realizacji 

inwestycji. Oddziaływanie to wiązad się będzie z emisją spalin z maszyn budowlanych.  
Jakośd powietrza atmosferycznego może w sposób pośredni wpływad na stan siedlisk 

przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie obszarów 
NATURA 2000.  

Oddziaływanie to będzie miało jednak niewielką skalę, i będzie ograniczało się jedynie do fazy 
realizacji inwestycji.  

Klimat akustyczny  
Na etapie budowy głównymi źródłami hałasu będzie pracujący sprzęt budowlany. Emisja hałasu 

może mied niekorzystny wpływ na faunę występującą na tym terenie (płoszenie zwierząt).   
Powierzchnia terenu i gleba 
Realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wykopami ziemnymi, które mogą wiązad się 

z powstaniem deniwelacji terenu.  
Prace konserwacyjne wiązały się będą także z zagęszczeniem gruntu, ubiciem gleby w wyniku 

wydeptywania i poruszania się środków transportu.  
Środowisko gruntowo-wodne 
Na etapie budowy zagrożenie ewentualnym skażeniem środowiska gruntowego substancjami 

ropopochodnymi wiązad się może z wyciekiem paliwa z nieszczelnych zbiorników maszyn 
budowlanych i środków transportu. Zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego stanowid również 
brak zorganizowanej gospodarki ścieków bytowych (nie zapewnienie pracownikom dostępu do 
przenośnych toalet). Ewentualne skażenie środowiska gruntowo-wodnego na omawianym obszarze 
wiązad się może z niekorzystnym, pośrednim wpływem na siedliska przyrodnicze oraz na faunę i florę. 
Ryzyko wystąpienia tego typu awarii jest  jednak niewielkie. 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buda Stalowska  
 

Obszar Budy Stalowskiej położony jest na terenie OSO Puszcza Sandomierska oraz Potencjalnego 
SOO Uroczyska Puszczy Sandomierskiej.  

Planowana budowa kanalizacji w miejscowości Buda Stalowaska na etapie budowy wiązała się 
będzie z wystąpieniem następujących oddziaływao: 

Powietrze atmosferyczne 
Należy się spodziewad okresowego nasilenia zanieczyszczeo powietrza, które w sposób pośredni 

może oddziaływad na siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną 
w ramach zlokalizowanych na tym terenie obszarów NATURA 2000.  

Oddziaływanie to będzie jednak zminimalizowane w związku z realizacją inwestycji w obrębie 
terenu zamieszkałego, już przekształconego w wyniku działalności człowieka.   

Powstające zanieczyszczenia związane będą z robotami ziemnymi. Będzie to emisja pyłu 
opadającego oraz zanieczyszczeo pyłowych i gazowych związanych z eksploatacją ciężkiego sprzętu 
budowlanego.  

Zasięg zwiększonej emisji pyłów podczas budowy będzie niewielki podobnie jak emisji 
zanieczyszczeo z maszyn budowlanych. Będzie to oddziaływanie o zasięgu lokalnym, odwracalne 
i krótkoterminowe – ograniczało się będzie jedynie do etapu realizacji inwestycji. 

Klimat akustyczny  
Na etapie budowy głównymi źródłami hałasu będą maszyny budowlane pracujące przy budowie 

sieci kanalizacyjnej. 
 Nie jest możliwe określenie wielkości emitowanego hałasu na tym etapie prac, z uwagi na brak 

informacji o rodzaju i ilości stosowanych maszyn budowlanych. Uciążliwośd akustyczna związana 
z prowadzonymi pracami będzie jednak odczuwalna jedynie na obszarze znajdującym się 
w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, na terenie zamieszkałym, w związku z czym nie 
będzie wiązała się z negatywnym oddziaływaniem na chronione gatunki zwierząt (nie będzie 
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powodowała płoszenia zwierząt). Oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało charakter lokalny. 
Będzie to oddziaływanie krótkoterminowe i odwracalne. 

Powierzchnia terenu 
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością przeprowadzenia robót 

budowlanych, w zakres których wejdą w przeważającej części roboty ziemne. Na etapie realizacji 
inwestycji powstawały będą deniwelacje terenu w wyniku przemieszczania mas ziemnych w związku 
z prowadzonymi wykopami.  

Roboty ziemne prowadzone będą w obrębie terenu zamieszkałego, już przekształconego przez 
człowieka w związku z czym nie będą wiązały się z negatywnym oddziaływaniem na siedliska 
przyrodnicze i chronione gatunki roślin i zwierząt występujące na terenie obszarów NATURA 2000.  

Zajęcie terenu będzie wyłącznie chwilowe, związane z realizacją planowanej inwestycji - od chwili 
wykonania wykopów do czasu przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. 

Środowisko gruntowo-wodne 
Na etapie budowy zagrożenie ewentualnym skażeniem środowiska gruntowego substancjami 

ropopochodnymi wiązad się może z wyciekiem paliwa z nieszczelnych zbiorników. Niebezpieczeostwo 
skażenia środowiska wodno-gruntowego może byd także związane z wymywaniem przez wody 
opadowe substancji toksycznych z magazynowanych w nieodpowiedni sposób substancji, materiałów 
oraz odpadów.    

Zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego stanowid może również brak zorganizowanej 
gospodarki ścieków bytowych (nie zapewnienie  pracownikom dostępu do przenośnych toalet). 

Skażenie środowiska gruntowo-wodnego na omawianym obszarze wiązad się będzie 
z niekorzystnym, pośrednim wpływem na siedliska przyrodnicze oraz na faunę i florę. Ryzyko 
wystąpienia tego typu awarii jest  jednak niewielkie.  

 
ETAP EKSPLOATACJI 
 

Budowa zabezpieczeo przeciwfiltracyjnych Łęgu Klewiec 
 
Zabezpieczenia przeciwfiltracyjne wykonane zostaną na istniejących już obwałowaniach Łęgu 

Klewiec. Planowana inwestycja oparta będzie zatem na tzw. „istniejącym śladzie”, a jej realizacja nie 
będzie wiązała się z powstaniem nowych obiektów, które mogłyby w sposób znaczący oddziaływad na 
środowisko. 

Na analizowanym obszarze istnieje sied drobnych cieków, kanałów, odprowadzalników. Ich 
istnienie jest niezbędne do funkcjonowania licznych stawów rybnych, zlokalizowanych w tym rejonie. 
Stawy te są z kolei siedliskiem życia wielu cennych gatunków ptaków, dla ochrony których utworzony 
został Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska.  

Występujący tu układ hydrograficzny jest istotny dla funkcjonowania całego systemu 
przyrodniczego obszaru stąd istotne jest utrzymanie go w istniejącym stanie. Temu celowi służą prace 
związane z konserwacją, zapewnieniem drożności, budową zabezpieczeo przeciwfiltracyjnych cieków 
i kanałów występujących na tym obszarze.  

W wyniku zmian warunków wodnych na omawianym terenie, jakie mogłyby nastąpid, gdyby nie 
były prowadzone prace  konserwacyjne  w  obrębie istniejących na tym obszarze drobnych cieków 
wodnych należałoby się spodziewad przekształceo siedliskowych, które miałyby wpływ na 
występujące na tym obszarze cenne i chronione gatunki roślin i zwierząt.  

W związku z powyższym realizacja planowanej inwestycji będzie miała pozytywny, 
długoterminowy wpływ na funkcjonowanie obszaru NATURA 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony 
Ptaków Puszcza Sandomierska i Potencjalny Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy 
Sandomierskiej.  

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buda Stalowska  

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Budy Stalowskiej przyczyni się do uporządkowania 
gospodarki ściekowej na tym terenie, dzięki czemu wyeliminowane zostanie jedno z zagrożeo dla 
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występujących tu obszarów NATURA 2000. W efekcie koocowym realizacja inwestycji polegającej na 
budowie kanalizacji sanitarnej w Budzie Stalowskiej będzie miała długoterminowy, stały, pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na tym obszarze.  
 

Reasumując, na etapie eksploatacji, analizowane przedsięwzięcia zlokalizowane w rejonie Budy 
Stalowskiej nie będą znacząco oddziaływad na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza 
Sandomierska” ani na  Potencjalny Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy 
Sandomierskiej.  

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów 

siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U.2001.92.1029) ustala 95 typów siedlisk 
przyrodniczych podlegających ochronie. Częśd z wymienionych w ww. z Rozporządzeniu siedlisk 
występuje na omawianych obszarach NATURA 2000, jednak realizacja przedsięwzięd przewidzianych 
w ramach Programu nie będzie miała wpływu na te siedliska. 

 
Nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania planowanych przedsięwzięd na dziko 

występujące gatunki roślin objęte ochroną prawną wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną 
(Dz.U.2004.168.1764) oraz na dziko występujące gatunki grzybów objęte ochroną wymienione 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U.2004.168.1765). Ze względu na charakter 
planowanych inwestycji można także wykluczyd ich wpływ na dziko występujące gatunki zwierząt 
wymienione w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U.2004.220.2237). 

 
Nie stwierdzono, aby na obszarze gminy w tym samym czasie realizowane były inne 

przedsięwzięcia i plany, w powiązaniu z którymi realizacja Programu Ochrony Środowiska mogłaby 
znacząco oddziaływad na obszary NATURA 2000 znajdujące się na obszarze gminy. Realizacja 
Programu Ochrony Środowiska nie wpłynie negatywnie na integralnośd tych obszarów.  

 
Celem gminnego Programu Ochrony Środowiska jest „Zapewnienie trwałego rozwoju społeczno – 

gospodarczego gminy przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska naturalnego”, a działania 
przewidziane do realizacji programu przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego na 
terenie gminy.  
 

Wpływ poszczególnych przedsięwzięd na obszary NATURA 2000  zlokalizowane na terenie gminy 
przedstawiono w tabeli poniżej. Uwzględniono koocowy efekt realizacji inwestycji. 

 
Zastosowano następujące oznaczenia:  

 (0) – brak oddziaływania, oddziaływanie neutralne 

 (-) – potencjalnie negatywne oddziaływanie 

 (+) – potencjalnie korzystne oddziaływanie.  
 

Tabela 19 Wpływ poszczególnych przedsięwzięd na obszary NATURA 2000  zlokalizowane na terenie gminy 

Lp. Zadania OSO Puszcza Sandomierska 
Potencjalny SOO Uroczyska Puszczy 

Sandomierskiej 

Powietrze atmosferyczne 

Ograniczenie niskiej emisji 

1 
Termomodernizacja budynków: 
Przedszkole Nr 5, Miejsko-Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą jakości 
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Lp. Zadania OSO Puszcza Sandomierska 
Potencjalny SOO Uroczyska Puszczy 

Sandomierskiej 

Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

jakości powietrza atmosferycznego – 
ograniczenie emisji ze źródeł grzewczych 

powietrza atmosferycznego – ograniczenie 
emisji ze źródeł grzewczych 

2 

Edukacja mieszkaoców nt. 
zanieczyszczeo z niskiej emisji 

i szkodliwości spalania odpadów 
w piecach domowych 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą 
jakości powietrza atmosferycznego 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą jakości 
powietrza atmosferycznego 

3 

Wykonanie instalacji przygotowania 
ciepłej wody użytkowej i wody 

basenowej dla budynku Regionalnego 
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 

w Nowej Dębie w oparciu o odnawialne 
źródła energii w postaci kolektorów 

słonecznych 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą 
jakości powietrza atmosferycznego 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą jakości 
powietrza atmosferycznego 

4 
Remonty dróg – nałożenie nawierzchni 

bitumicznej na odcinkach ok. 3,5 do 4 km 
rocznie 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą 
jakości powietrza atmosferycznego – 

ograniczenie emisji ze źródeł grzewczych 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą jakości 
powietrza atmosferycznego – ograniczenie 

emisji ze źródeł grzewczych 

5 

Budowa i przebudowa dróg o łącznej 
długości 2,2 km (na terenie miasta ul. 

Wczasowa - 1.014 km, w sołectwie 
Chmielów ul. Strefowa, w sołectwie 

Jadachy ul. Górka, w sołectwie Cygany 
"Szeroka") 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą 
jakości powietrza atmosferycznego – 

ograniczenie emisji ze źródeł 
komunikacyjnych 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą jakości 
powietrza atmosferycznego – ograniczenie 

emisji ze źródeł komunikacyjnych 

6 
Budowa ścieżki rowerowej na terenie 

miasta (od ronda do ul. Niżaoskiej) 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą 
jakości powietrza atmosferycznego – 

ograniczenie emisji ze źródeł 
komunikacyjnych 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą jakości 
powietrza atmosferycznego – ograniczenie 

emisji ze źródeł komunikacyjnych 

7 
Budowa ścieżki rowerowej od 

Tarnowskiej Woli do Nowej Dęby 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą 
jakości powietrza atmosferycznego – 

ograniczenie emisji ze źródeł 
komunikacyjnych 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie w związku z poprawą jakości 
powietrza atmosferycznego – ograniczenie 

emisji ze źródeł komunikacyjnych 

8 Ciąg pieszo-jezdny w Jadachach 

(-) 
rozwój sieci komunikacyjnej może 

przyczynid się do zwiększenia presji na 
tereny przyrodniczo cenne 

 

(-) 
rozwój sieci komunikacyjnej może przyczynid 

się do zwiększenia presji na tereny 
przyrodniczo cenne 

 

Zasoby wodne 

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeo do wód powierzchniowych i podziemnych 

9 
Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Cygany  i Jadachy ok. 
46,1 km 

(+) 
długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie – uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 

(+) 
długoterminowe pozytywne oddziaływanie – 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

10 
Budowa kanalizacji w miejscowości 

Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska ok. 
40 km 

(+) 
długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie – uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 

(+) 
długoterminowe pozytywne oddziaływanie – 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

11 
Modernizacja sieci kanalizacyjnej na 
terenie miasta o długości 13500 mb 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczną odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

12 
Przebudowa kanalizacji deszczowej w 

Nowej Dębie 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczna odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

13 
Rejestr przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

(+) 
długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie – uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 

(+) 
długoterminowe pozytywne oddziaływanie – 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

14 
Rejestr zbiorników bezodpływowych 

(szamb) 
(+) 

długoterminowe pozytywne 
(+) 

długoterminowe pozytywne oddziaływanie – 
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Lp. Zadania OSO Puszcza Sandomierska 
Potencjalny SOO Uroczyska Puszczy 

Sandomierskiej 

oddziaływanie – uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

15 
Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci (w 

tym odpadów wielkogabarytowych) 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie – wyeliminowanie 
zagrożenia skażenia środowiska 

gruntowo wodnego 

(+) 
pośrednie, długoterminowe pozytywne 

oddziaływanie – wyeliminowanie zagrożenia 
skażenia środowiska gruntowo wodnego 

16 
Rozbudowa kanalizacji przy ul. M. 

Konopnickiej 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczną odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

17 
Wymiana zapadniętych odcinków 

kanalizacji i wykonanie kinet 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczną odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

18 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
polegająca na: budowie zbiornika 

retencyjnego, modernizacji układu 
napowietrzania, modernizacji gospodarki 

osadowej 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczną odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

19 Wymiana szafy sterowniczej 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczną odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

20 Monitoring ujęcia 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znacznąodległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

21 
Usuwanie zanieczyszczeo zasobów wód 

podziemnych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczną odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

22 Studnia zastępcza 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

odległośd planowanej inwestycji od obszarów 
chronionych 

23 Technologia stacji uzdatniania wody 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

odległośd planowanej inwestycji od obszarów 
chronionych 

24 Remont magistrali 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 
znaczną odległośd planowanej inwestycji 

od obszarów chronionych 

(0) 
oddziaływanie neutralne ze  względu na 

znaczną odległośd planowanej inwestycji od 
obszarów chronionych 

25 
Ochrona istniejących i tworzenie nowych 

oczek śródpolnych 

(+) 
pośrednie, pozytywne oddziaływanie  - 

zwiększenie retencji wodnej 

(+) 
pośrednie, pozytywne oddziaływanie  - 

zwiększenie retencji wodnej 

26 

- Łęg Klewiec – zabezpieczenie 
przeciwfiltracyjne obwałowao w km wału 

lewy 0 + 000 – 7 + 740 w miejscowości: 
Krawce, gm. Grębów, Buda Stalowska, 

gm. Nowa Dęba 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ – 

konserwacja, zachowanie istniejących 
funkcji cieku 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ – konserwacja, 

zachowanie istniejących funkcji cieku 

Zapobieganie degradacji gleb 

27 
Edukacja ekologiczna rolników i konkursy 

dla rolników i działkowców 
(0) 

oddziaływanie neutralne 
(0) 

oddziaływanie neutralne 

28 
Podnoszenie świadomości mieszkaoców 

o zagrożeniu i degradującym 
oddziaływaniu wypalania traw 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ – 

zmniejszenie zagrożenia związanego 
z wypalaniem traw 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ – zmniejszenie 
zagrożenia związanego z wypalaniem traw 

Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

29 
Utrzymywanie istniejących form ochrony 

przyrody 
(+) (+) 

Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 
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Lp. Zadania OSO Puszcza Sandomierska 
Potencjalny SOO Uroczyska Puszczy 

Sandomierskiej 

30 
Ochrona istniejących kompleksów 

leśnych 

(+) 
pośredni, pozytywny wpływ dzięki 

zapewnieniu odpowiedniego 
funkcjonowania systemu przyrodniczego 

gminy 

(+) 
pośredni, pozytywny wpływ dzięki 

zapewnieniu odpowiedniego funkcjonowania 
systemu przyrodniczego gminy 

31 Zalesianie gruntów porolnych 
(0) 

oddziaływanie neutralne 
(0) 

oddziaływanie neutralne 

32 
Racjonalna gospodarka leśna zgodna ze 

standardami FSC 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ poprzez 

wspieranie odpowiedniego 
funkcjonowania systemu przyrodniczego 

gminy 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ poprzez 

wspieranie odpowiedniego funkcjonowania 
systemu przyrodniczego gminy 

Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów cennych przyrodniczo 

33 
Ochrona bioróżnorodności dolin 

rzecznych (korytarzy ekologicznych), 
terenów torfowiskowych i zabagnionych 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ - wspieranie 
odpowiedniego funkcjonowania systemu 

przyrodniczego gminy 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ - wspieranie 
odpowiedniego funkcjonowania systemu 

przyrodniczego gminy 

34 
Ochrona i rozwój terenów zieleni 

urządzonej 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ dzięki 

zapewnieniu odpowiedniego 
funkcjonowania systemu przyrodniczego 

gminy 

(+) 
pośredni pozytywny wpływ dzięki zapewnieniu 

odpowiedniego funkcjonowania systemu 
przyrodniczego gminy 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa 

35 
Dofinansowanie akcji "Sprzątanie 

Świata" 

(+) 
długoterminowe, pośrednie, pozytywne 

oddziaływanie 

(+) 
długoterminowe, pośrednie, pozytywne 

oddziaływanie 

36 Dofinansowanie do "Zielonych Szkół" 
(+) 

długoterminowe, pośrednie, pozytywne 
oddziaływanie 

(+) 
długoterminowe, pośrednie, pozytywne 

oddziaływanie 

37 
Stworzenie i rozwijanie powszechnego 

dostępu do informacji o środowisku 

(+) 
długoterminowe, pośrednie, pozytywne 

oddziaływanie 

(+) 
długoterminowe, pośrednie, pozytywne 

oddziaływanie 

38 
Promocja walorów środowiskowych 

gminy 

(+) 
długoterminowe, pośrednie, pozytywne 

oddziaływanie 

(+) 
długoterminowe, pośrednie, pozytywne 

oddziaływanie 

 
 

4.5 Relacje pomiędzy oddziaływaniami 
W tabeli przedstawiono relacje pomiędzy potencjalnymi oddziaływaniami oraz oddziaływania 

pośrednie mogące mied miejsce w związku z realizacją Programu. 
 

Tabela 20 Relacje pomiędzy zidentyfikowanymi oddziaływaniami 

Elementy środowiska  
i oddziaływania bezpośrednie 

Wzajemne powiązania oddziaływao i oddziaływania pośrednie 

POWIETRZE I KLIMAT: 

 Emisja spalin 

 Zapylenie 

 Imisja zanieczyszczeo 

 Hałas i wibracje 

 Spaliny i pyły samochodowe zanieczyszczają powierzchnię ziemi, gleby i wody 
powierzchniowe. 

 Zanieczyszczanie powietrza i zmiany topoklimatu wpływają na florę i faunę. 

 Hałas i wibracje wpływają na zdrowie człowieka i świat zwierzęcy. 

 Zmiany pokrycia powierzchni ziemi wpływają na mikroklimat. 
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Elementy środowiska  
i oddziaływania bezpośrednie 

Wzajemne powiązania oddziaływao i oddziaływania pośrednie 

POWIERZCHNIA ZIEMI ŁĄCZNIE Z 
GLEBĄ: 

 Zmiany pokrycia 
powierzchni terenu oraz 
struktury gruntu, składu 
biologicznego i 
chemicznego 

 Zmiana pokrycia powierzchni terenu wpływa na zmianę mikroklimatu 

 Zwiększenie powierzchni nawierzchni nieprzepuszczalnych czyli pogorszenie się własności 
retencyjnych i filtracyjnych, wpływa to na wody gruntowe i ujęcia wody oraz na mikroklimat. 

 Zanieczyszczenia opadające na powierzchnię dróg spływają wraz z wodami opadowymi do 
gleby i wód gruntowych. 

WODY  
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE: 

 Zanieczyszczenia wód 

 Obniżenie poziomu wód 
gruntowych 

 Zmiana stosunków 
wodnych 

 

 Zanieczyszczenia użytkowych poziomów wód podziemnych mają wpływ na zdrowie ludzi 

 Zmiany poziomu wód gruntowych (odwodnienia), wpływają na wilgotnośd gleby, a to z kolei 
oddziałuje na florę i faunę 

 Zanieczyszczenia wód wpływają na bioróżnorodnośd 

 Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wpływają na stan zdrowotny roślinności danego 
obszaru, a tym samym na zmiany w krajobrazie 

 Zmiany pokrycia powierzchni ziemi i jej właściwości filtracyjnych wpływają na reżim wód 
gruntowych 

FLORA I FAUNA: 

 Zmiany przestrzeni 
życiowej i ekosystemów 

 Zagrożenie dla niektórych 
gatunków 

 Zmniejszenie 
bioróżnorodności 

Rozwój transportu, budowa dróg oraz inne procesy urbanizacyjne wpływają na florę i faunę 
pośrednio poprzez: 

 Zmiana stanu czystości powietrza, hałasu i drgao, mikroklimatu, poziomu wód gruntowych, 
zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenie gleby i pokrycia 
powierzchni ziemi 

 Stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka 

 Stan flory wpływa na krajobraz 
 

 

4.6 Oddziaływania wtórne i skumulowane 
Oddziaływania skumulowane mogą wystąpid w przypadku jednoczesnej realizacji kilku zadao 

przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Jest to jednak kwestia uzależniona od 
harmonogramu prowadzonych robót i na obecnym etapie trudna do zidentyfikowania. Aby uniknąd 
uciążliwości związanych z oddziaływaniami skumulowanymi należy dokładnie ustalid harmonogram 
prac oraz informowad zainteresowane strony (mieszkaoców, administratorów sieci 
infrastrukturalnych) o zamiarze prowadzenia prac budowlanych, z określonym wyprzedzeniem. O ile 
jest to możliwe należy łączyd wykonywanie prac na tych samych obiektach przez różnych 
administratorów, w tym samym czasie (np. podczas modernizacji nawierzchni odcinka drogi wykonad 
wszystkie planowane prace na sieciach infrastruktury, zlokalizowanych w pasie drogowym). 

Nie zidentyfikowano oddziaływao skumulowanych wynikających z realizacji innych programów 
lub planów na tym terenie, w tym samym czasie.  

4.7 Oddziaływanie transgraniczne 
Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Programem ochrony środowiska 

i stosunkowo dużą odległośd gminy od granic paostw ościennych skutki realizacji założeo Programu 
nie będą miały znaczenia transgranicznego.  

5 Przewidywane środki mające na celu zapobieganie, redukcję i 

kompensację znaczących niekorzystnych oddziaływań na 

środowisko wynikających z realizacji Programu  
Działania łagodzące są to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet eliminacji negatywnego 

oddziaływania na element środowiska społecznego lub przyrodniczego.    
Działania kompensujące są to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

których celem jest kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania na środowisko, jakie jest 
spowodowane realizacją tego przedsięwzięcia. 
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Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Ochrony Środowiska projekt kompensacji przyrodniczej może byd 
zawarty w prognozie oddziaływania na środowisko planów, programów i strategii. Zgodnie z art. 75 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska kompensacja przyrodnicza może byd realizowana tylko wówczas, 
gdy "ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa". 

Wpływ na środowisko zadao przewidzianych do realizacji w ramach Programu będzie 
stosunkowo niewielki i w przypadku większości inwestycji będzie ograniczał się do etapu realizacji 
przedsięwzięcia (etapu budowy). Ponadto większośd inwestycji bazuje na tzw. „istniejącym śladzie” 
tzn. zakłada modernizację, przebudowę już istniejących obiektów, nie ingerując w nowe, cenne 
przyrodniczo obszary lub zmieniając znacząco obecne użytkowanie terenu. W związku z tym nie 
przewiduje się konieczności przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej.  

W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub 
społeczne proponuje się podjęcie działao łagodzących opisanych poniżej. 

 
Tabela 21 Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji 

Programu 

Element środowiska 
przyrodniczego 

Środki łagodzące/zalecenia 

Klimat Zaleca się stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych w mieście 
(odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, propagowanie ruchu pieszego, rowerowego 
oraz komunikacji publicznej) podczas prowadzonych prac budowlanych.  
Odpowiednie projektowanie zieleni miejskiej, tak aby pełniła funkcje ochrony przed wiatrem, wpływała 
na wymianę powietrza w mieście oraz przyczyniała się do zatrzymywania wilgoci.   

Jakośd powietrza Wpływ przedsięwzięd na jakośd powietrza, związany z etapem realizacji inwestycji (pracami 
budowlanymi) można ograniczyd przez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w 
szczególności przez: 

- systematyczne sprzątanie placów budowy, 
- zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb), 
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na 

biegu jałowym, 
- uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola i inne części 

pojazdu), 
- przykrywanie plandekami skrzyo ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie 

(dotyczy też ziemi z wykopów), 
- ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy. 

W przypadku planowanych prac związanych z budową czy przebudową dróg ważną kwestią mającą 
wpływ na poziom emisji zanieczyszczeo do powietrza jest dobra organizacja dojazdów do placu budowy 
oraz utrzymanie płynności na przebudowywanym odcinku. Właściwe rozwiązania w tym zakresie 
pozwolą na znaczne zmniejszenie emisji ze środków transportu. Należy monitorowad właściwe 
wykorzystanie maszyn i urządzeo pracujących na budowie. 

Hałas W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, prace te powinny byd 
wykonywane wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym należy 
ograniczyd do minimum. 
Maszyny budowlane powinny byd w dobrym stanie technicznym, posiadad sprawne tłumiki akustyczne.   
Wpływ na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego ma także stosowanie odpowiednio zaprojektowanych 
pasów zieleni przyulicznej z rzędami wysokich drzew i krzewów (gatunków o właściwościach 
dźwiękochłonnych tj. zimozielone gatunki drzewiaste oraz klon topola, lipa).  

Wody  Aby zapobiec przedostawaniu się nieoczyszczonych ścieków deszczowych do wód zaleca się stosowanie 
instalacji pozwalających na odprowadzanie ścieków opadowych z jezdni oraz ich oczyszczanie. 
Powstające ścieki deszczowe, przed wprowadzeniem do środowiska należy oczyszczad do wymaganych 
prawem parametrów.  
Należy badad jakośd wód deszczowych przepływających przez separatory w celu sprawdzenia ich 
sprawności. Badania jakości zrzucanych wód opadowych należy prowadzid zgodnie z metodą 
referencyjną, określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie 
warunków jakie należy spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. 2006, Nr 137 Poz. 984).   
Należy kontrolowad szczelnośd zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac 
budowlanych, aby nie dopuścid skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. 
Należy zapewnid dostęp do przenośnych toalet pracownikom budowy oraz regularnie opróżniad toalety 
z wykorzystaniem samochodów serwisowo-asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria. 
Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyd przed 
możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścid do skażenia środowiska gruntowo-
wodnego w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. 
Zabiegi solenia dróg oraz chodników zimą powinny zostad ograniczone do niezbędnego minimum. Sól 
drogowa powinna byd przechowywana w szczelnie zamykanych pojemnikach. 

Gleby  Należy kontrolowad szczelnośd zbiorników paliw płynnych, aby nie dopuścid skażenia środowiska 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 

 

64 
 

Element środowiska 
przyrodniczego 

Środki łagodzące/zalecenia 

gruntowego substancjami ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiały oraz odpady należy 
zabezpieczyd przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścid do skażenia 
gruntu w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. Po zakooczeniu realizacji inwestycji należy 
usunąd wszystkie tymczasowe instalacje i urządzenia oraz wykonad niezbędne niwelacje powierzchni 
terenu. 
W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu budowlanego powinny byd utwardzone i 
odwadniane. Umowy z wykonawcami prac budowlanych powinny zawierad klauzule o 
odpowiedzialności ekologicznej – należy stosowad zasadę „zanieczyszczający płaci”. 
Zabiegi solenia dróg i chodników zimą powinny zostad ograniczone do niezbędnego minimum. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna byd zebrana, a po 
zakooczeniu prac – rozdeponowana na powierzchni terenu.  

Rośliny  W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów korzeniowych należy 
przeprowadzad wykopy ręcznie. W przypadku konieczności odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyd. 
Należy unikad usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyd środkami grzybobójczymi rany po 
odciętych korzeniach. 
Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego należy zabezpieczyd np. stosując 
odpowiednie włókniny i obudowy drewniane. 

Zwierzęta  W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane prace budowlane powinny 
zostad przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie. Prace termomodernizacyjne należy prowadzid 
poza okresem lęgowym ptaków, w miarę możliwości na budynkach zmodernizowanych należy 
zamieścid budki lęgowe dla ptaków. 

Zdrowie  Należy czytelnie oznakowad obszary, gdzie prowadzone będą prace budowlane i modernizacyjne w celu 
zwiększenia bezpieczeostwa ludzi podczas wykonywania tych prac.  
W celu zachowania bezpieczeostwa na terenie budowy zaleca się stosowanie sprawnego technicznie 
sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.  
W czasie trwania prac budowlanych należy zmniejszyd czas pracy maszyn budowlanych do niezbędnego 
minimum, aby ograniczyd emisję spalin oraz hałasu.  

Krajobraz i dziedzictwo 
kulturowe  

Wszystkie inwestycje powinny byd zaplanowane tak, aby nie niszczyły walorów estetycznych 
krajobrazu. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy zabezpieczyd 
teren znaleziska i powiadomid o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

6 Napotkane trudności i luki w wiedzy 
Strategiczna ocena oddziaływania odnosi się do szerokiego spectrum zagadnieo. Inaczej niż 

w przypadku oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięd nie ma tu możliwości odniesienia się 
do konkretnych rozwiązao technicznych. Poziom szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania 
jest ściśle powiązany z poziomem szczegółowości przedmiotowego Programu. 

 Możliwe jest zastosowanie jedynie metody opisowej (jakościowej), co związane jest z poziomem 
szczegółowości Programu ochrony środowiska - nie ma możliwości odniesienia się do konkretnych 
parametrów dotyczących poszczególnych planowanych inwestycji, co uniemożliwia zastosowanie 
bardziej precyzyjnej metodyki (ilościowej), jednorodnej dla wszystkich planowanych przedsięwzięd. 
Dane techniczne opisujące planowane przedsięwzięcia prezentują bardzo zróżnicowany poziom 
szczegółowości – od projektów technicznych po koncepcje.  

Z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces inwestycyjny nie jest możliwe dokładne 
określenie czasu rozpoczęcia i zakooczenia prac budowlanych przy realizacji poszczególnych 
przedsięwzięd, co również uniemożliwia oszacowanie oddziaływao skumulowanych i zastosowania 
modeli do obliczenia oddziaływao w sytuacji najbardziej niekorzystnej.  

7 Monitoring 
Zgodnie z wymogami dyrektyw proponuje się prowadzenie monitoringu efektów realizacji 

założeo Programu w zakresie opisanym poniżej. Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu 
środowiska w wyniku realizacji założeo Programu, sprawdzenie czy założone środki łagodzące 
przyniosą zakładany efekt.  

Celem monitoringu środowiskowego jest ocena stanu środowiska - czy stan środowiska ulega 
polepszeniu czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących 
jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Monitoring jest również podstawą oceny 
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efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działao 
na rzecz ochrony środowiska. 

W gminie Nowa Dęba monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach monitoringu 
regionalnego województwa podkarpackiego i prowadzony jest przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie. W okresie wdrażania Programu, dane uzyskiwane z monitoringu jakości 
środowiska będą pomocne przy aktualizacji Programu ochrony środowiska. 

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadao Programu ochrony środowiska winien obejmowad 
określenie stopnia wykonania poszczególnych działao: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem; 

 analizę przyczyn rozbieżności. 
Koordynator wdrażania Programu będzie oceniad, co dwa lata stopieo wdrożenia. W latach 2009-

2012 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działao, a pod 
koniec 2012 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza 
przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w 
którym zostaną zdefiniowane cele i zadania na lata 2013-2020, z uszczegółowieniem działao na lata 
2013 - 2016. Ten cykl będzie się powtarzał, co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii 
krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej. 

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą to mierniki 
związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska w 
sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego.  

 

Tabela 22 Mierniki realizacji Programu 

Cel Mierniki Wartośd Źródło danych 

Powietrze atmosferyczne. 
Hałas. Promieniowanie 

elektromagnetyczne 
 

Cel Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego. Ochrona 

przed hałasem i niejonizującym 
promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

- poziom zanieczyszczenia 
powietrza wg oceny rocznej 

pył PM10 - A 
SO2  - A 

NO2  - A 
Pb - A 
O3  - A 
CO – A 

Benzen - A 
B(a)P - C 

As - A 
Cd - A 
Ni - A 

WIOŚ, Rzeszów 
2007 

- poziom emisji z zakładów 
uciążliwych 

pył  10,9 Mg/rok . 
SO2 21,68 Mg/rok 

NO2  9,47 Mg/rok 
CO2 17227,93 Mg/rok  

Wojewódzki 
Bank 

Zanieczyszczeo 
Środowiska, 

Urząd 
Marszałkowski w 

Rzeszowie 

 - długośd sieci ciepłowniczej 2689,2 mb 
Urząd Miasta 
i Gminy Nowa 

Dęba, 2009  

 
- odbiorcy gazu ogrzewający 

mieszkania gazem 
4 957 

Urząd Miasta 
i Gminy Nowa 

Dęba, 2009  
 

 

 
Zasoby wodne 

 
Cel Poprawa jakości i ochrona 

zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych. Zapewnienie 

wszystkim mieszkaocom gminy 
odpowiedniej jakości wody do 

- klasa jakości wód powierzch. 
- Trześniówka 

 
IV klasa 

WIOŚ 2006 

- długośd sieci wodociągowej 
 

100,87 km. 
Urząd Miasta 
i Gminy Nowa 

Dęba, 2009 

- liczba przyłączy wodociągowych 2759 
Urząd Miasta 
i Gminy Nowa 

Dęba, 2009  
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Cel Mierniki Wartośd Źródło danych 

picia 
- długośd sieci kanalizacji sanitarnej 145,92 km 

Urząd Miasta i 
Gminy Nowa 
Dęba, 2009  

- liczba mieszkaoców podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej 

14 936 
Urząd Miasta i 
Gminy Nowa 
Dęba, 2009  

- stosunek długości sieci 
kanalizacyjnej do sieci 

wodociągowej 

1,446614 
 

Urząd Miasta 
i Gminy Nowa 

Dęba, 2009  

- liczba mieszkaoców podłączonych 
do sieci wodociągowej 

18 587 
Urząd Miasta 
i Gminy Nowa 

Dęba, 2009 

- pobór wody podziemnej 958018 m³ 

Wojewódzki 
Bank 

Zanieczyszczeo 
Środowiska, 

Urząd 
Marszałkowski w 
Rzeszowie, 2007 

Środowisko glebowe 
 

- % powierzchni zalesionej 6871 ha 
Urząd Miasta 
i Gminy Nowa 

Dęba, 2009 
Cel  Ochrona środowiska 

glebowego i złóż surowców. 

Zasoby przyrodnicze 
 

Cel  Zachowanie i ochrona 
bioróżnorodności. Rozwój 

systemów ochrony przyrody. 

- liczba pomników przyrody 16 szt. 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 

Środowiska 
w Rzeszowie 

Edukacja 
 

Cel Edukacja ekologiczna 
społeczeostwa 

- rodzaj prowadzonych działao 
„Sprzątanie świata”, Zielone 

Szkoły 

Urząd Miasta i 
Gminy Nowa 

Dęba 

- kwoty roczne przeznaczone z 
gminnego FOŚiGW na edukację 

ekologiczną 
4 tys. PLN 

Plan wydatków 
gminnego 

FOŚiGW w 2009 
roku    

 

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu powinny byd brane pod 
uwagę również wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska 
oraz wskaźniki reakcji paostwa i społeczeostwa.  

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 

 poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długośd 
życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności, 

 zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz 
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce, 

 coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięd ochrony 
środowiska, 

 zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania 
dla 

 potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych. 
Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeo odprowadzanych do wód lądowych, poprawa 
jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników 
wód podziemnych, poprawa jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te 
rodzaje wód wymagao jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej, 

 poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeo powietrza 
(zwłaszcza zanieczyszczeo szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeo 
wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim 
metali ciężkich, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych), 

 zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego, 
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 zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich 
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeo dla środowiska ze strony 
odpadów niebezpiecznych, 

 ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub 
pośrednio zdegradowanych przez działalnośd gospodarczą do stanu równowagi 
ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych 
i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury, 

 wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i 
przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej 
ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów, 

 zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego 
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą. 

 Wskaźniki aktywności paostwa i społeczeostwa: 

 kompletnośd regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym i 
prawem międzynarodowym, 

 spójnośd i efekty działao w zakresie monitoringu i kontroli, 

 zakres i efekty działao edukacyjnych oraz stopieo udziału społeczeostwa w procesach 
decyzyjnych, 

 opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz 
ochrony środowiska. 

8 Konsultacje społeczne 
Projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Nowa Dęba wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko zostaną udostępnione społeczeostwu w celu zapewnienia jego udziału w procedurze 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi mogą wnosid wszyscy obywatele, 
jak również organizacje pozarządowe, grupy społeczne, przedstawiciele środowisk naukowych itd. 
Opracowania zostaną udostępnione w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na oficjalnej stronie 
internetowej urzędu. 

Ponadto Program podlega opiniowaniu przez Starostę Powiatu oraz Marszałka Województwa, 
natomiast Prognoza oddziaływania Programu na środowisko podlega opiniowaniu przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie.   

9 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

9.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem prognozy jest „Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowa Dęba na lata 2009-

2012 z perspektywą do 2016 roku”, który stanowi aktualizację „Programu ochrony środowiska na lata 
2005-2015 dla gminy Nowa Dęba”. 

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego 
w art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

Zakres prognozy jest zgodny z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE 
z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001). 
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9.2 Cele i zakres Programu  
Program opisuje stan środowiska na terenie gminy oraz presje jakim podlegają poszczególne 

komponenty środowiska oraz określa strategię długoterminową gminy w zakresie ochrony 
środowiska - definiuje cele długookresowe (8 lat) oraz zadania krótkoterminowe dla najbliższych 
czterech lat.  

W wyniku realizacji Programu zakłada się osiągnięcie nadrzędnego celu Programu, który 
określono jako: „Zapewnienie trwałego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy przy 
uwzględnieniu zasad ochrony środowiska naturalnego”. 

 
W Programie określono cele i kierunki działao z podziałem na poszczególne komponenty 

środowiska: 

Komponenty środowiska Cele systemowe Kierunki działao 

Powietrze atmosferyczne Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego. Ochrona przed hałasem 
i niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym.  

 Ograniczenie niskiej emisji 

 Ograniczenie uciążliwości systemu 
komunikacyjnego 

 Ochrona przed niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zasoby wodne Poprawa jakości i ochrona zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Zapewnienie mieszkaocom gminy 
odpowiedniej jakości wody do picia.  

 Ograniczenie dopływu zanieczyszczeo do wód 
powierzchniowych  
i podziemnych 

 Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi i 
ochrona przeciwpowodziowa 

Powierzchnia terenu i środowisko 
glebowe 

Ochrona środowiska glebowego i ochrona 
zasobów mineralnych. 

 Zapobieganie degradacji gleb 

 Zapobieganie degradacji zasobów złóż 
mineralnych  

Zasoby przyrody 
Zachowanie i ochrona bioróżnorodności. 
Rozwój systemów ochrony przyrody.  

 Doskonalenie systemu form ochrony przyrody 

 Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 

 Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów 
cennych przyrodniczo 

 Zachowanie bioróżnorodności obszarów 
rolniczych 

Edukacja Edukacja ekologiczna społeczeostwa 
 Podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeostwa 

 
W ramach Programu w okresie czterech najbliższych lat planowana jest realizacja następujących 

zadao: 

Zadania Termin realizacji 

Powietrze atmosferyczne 

Ograniczenie niskiej emisji 

Termomodernizacja budynków: Przedszkole Nr 5, Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy 
Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2  

2009 - 2010 

Edukacja mieszkaoców nt. zanieczyszczeo z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych zadanie ciągłe 

Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej dla budynku Regionalnego 
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji w Nowej Dębie w oparciu o odnawialne źródła energii w postaci kolektorów 
słonecznych 

2009 

Remonty dróg – nałożenie nawierzchni bitumicznej na odcinkach ok. 3,5 do 4 km rocznie zadanie ciągłe 

Budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 2,2 km (na terenie miasta ul. Wczasowa - 1.014 km, w sołectwie 
Chmielów ul. Strefowa, w sołectwie Jadachy ul. Górka, w sołectwie Cygany "Szeroka") 

2009-2011 

Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta (od ronda do ul. Niżaoskiej) do 2009 
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Zadania Termin realizacji 

Budowa ścieżki rowerowej od Tarnowskiej Woli do Nowej Dęby 2009-2010 

Ciąg pieszo-jezdny w Jadachach 2009-2010 

Zasoby wodne 

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeo do wód powierzchniowych i podziemnych 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cygany i Jadachy ok. 46,1km  2009-2010 

Budowa kanalizacji w miejscowości Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska ok. 40km  2011-2012 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta o długości 13500 mb  2009-2012 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Nowej Dębie 2010-2011 

Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków zadanie ciągłe 

Rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb) zadanie ciągłe 

 
Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci (w tym odpadów wielkogabarytowych)  

zadanie ciągłe 

Rozbudowa kanalizacji przy ul. M. Konopnickiej  2009 

Wymiana zapadniętych odcinków kanalizacji i wykonanie kinet  2009 

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na: budowie zbiornika retencyjnego, modernizacji układu 
napowietrzania, modernizacji gospodarki osadowej  

2009 - 2010 

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

Wymiana szafy sterowniczej  2009 

Monitoring ujęcia 2009 

Usuwanie zanieczyszczeo zasobów wód podziemnych  2009-2012 

Studnia zastępcza  2009 

Technologia stacji uzdatniania wody  2009 

Remont magistrali 2009 

Ochrona istniejących i tworzenie nowych oczek śródpolnych  zadanie ciągłe 

- Łęg Klewiec – zabezpieczenie przeciwfiltracyjne obwałowao w km wału lewy 0 + 000 – 7 + 740 w miejscowości: 
Krawce, gm. Grębów, Buda Stalowska, gm. Nowa Dęba; 

Plan perspektywistyczny 
po 2010 roku 

Zapobieganie degradacji gleb 

Edukacja ekologiczna rolników i konkursy dla rolników i działkowców  zadanie ciągłe 

Podnoszenie świadomości mieszkaoców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania traw  zadanie ciągłe 

Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

Utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody zadanie ciągłe 

Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 

Ochrona istniejących kompleksów leśnych  zadanie ciągłe 

Zalesianie gruntów porolnych  zadanie ciągłe 

Racjonalna gospodarka leśna zgodna ze standardami FSC  zadanie ciągłe 
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Zadania Termin realizacji 

Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów cennych przyrodniczo 

Ochrona bioróżnorodności dolin rzecznych (korytarzy ekologicznych), terenów torfowiskowych i zabagnionych  zadanie ciągłe 

Ochrona i rozwój terenów zieleni urządzonej  zadanie ciągłe 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa 

Dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata"  zadanie ciągłe 

Dofinansowanie do "Zielonych Szkół"  zadanie ciągłe 

Stworzenie i rozwijanie powszechnego dostępu do informacji o środowisku  zadanie ciągłe 

Promocja walorów środowiskowych gminy  zadanie ciągłe 

 

9.3 Powiązania Programu  z innymi dokumentami strategicznymi 
Program ochrony środowiska dla gminy Nowa Dęba zawiera szereg działao i celów zgodnych z 

celami i priorytetami następujących dokumentów szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego: 

 "II Polityka Ekologiczna Paostwa", "Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Paostwa 
na lata 2002 – 2010, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego (na lata 2007-2010, z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014), 

 Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu 
tarnobrzeskiego na lata 2004-2011 z uwzględnieniem niezbędnych działao do 2015 roku; 

 Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Nowa Dęba na lata 2004 – 2013, 

 Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba,  

 Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba. 

9.4 Oddziaływanie na środowisko 
Głównym założeniem Programu ochrony środowiska jest ograniczenie zanieczyszczenia 

środowiska na terenie gminy i poprawa jego stanu. Wdrożenie Programu nie przyczyni się do 
powstania nowych zagrożeo lub uciążliwości dla środowiska gminy, a prawidłowa jego realizacja 
przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko.  

Realizacja Programu nie spowoduje ingerencji i przekształceo w środowisku naturalnym o 
wysokich walorach przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione cenne 
przyrodniczo.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięd zawartych w Programie 
ograniczało się będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac 
budowlanych związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją 
hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisja pyłów. Negatywne 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są 
oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze.  

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome, prawdopodobnie mniejsze 
w stosunku do stanu obecnego.  

Z uwagi na charakter przedsięwzięd przewidzianych do realizacji oraz ich lokalizację, na etapie 
budowy nie będą występowały niekorzystne oddziaływania na istniejące formy ochrony przyrody, w 
tym na obszar Natura 2000. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 

 

71 
 

Ze względu na lokalny charakter działao i zasięg przestrzenny obszaru objętego Programem 
ochrony środowiska i stosunkowo dużą odległośd gminy od granic paostw ościennych skutki realizacji 
założeo Programu nie będą miały znaczenia transgranicznego.  

Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Programu na środowisko przyrodnicze 
odniesiono się do poszczególnych zadao zawartych w Programie. W stosunku do każdego 
przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Programu ochrony środowiska przeanalizowano 
potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (wody 
powierzchniowe, wody podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, gleby, powierzchnię 
ziemi, faunę, florę, krajobraz). Rozważono także potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na 
obiekty zabytkowe.  

Zestawienie oddziaływao ustalonych w Prognozie dla poszczególnych zadao określonych w 
Programie zawiera poniższa tabela:  
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Zadanie Wody 
powierzchniowe 

Wody 
podziemne 

Jakośd 
powietrza 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna i flora Krajobraz Zdrowie 
Dobra 
kultury 

Powietrze atmosferyczne 

Ograniczenie niskiej emisji 

Termomodernizacja budynków: Przedszkole Nr 5, 
Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2   

(0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (+) (+) 

Edukacja mieszkaoców nt. zanieczyszczeo z niskiej emisji 
i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych  

(0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (+) (+) 

Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wody basenowej dla budynku Regionalnego 
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji w Nowej Dębie w 
oparciu o odnawialne źródła energii w postaci 
kolektorów słonecznych  

(0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (+) (+) 

Remonty dróg – nałożenie nawierzchni bitumicznej na 
odcinkach ok. 3,5 do 4 km rocznie  

(0) (0) (+) / (-) (+) (0) (0) (0) (+) (+) 

Budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 2,2 km (na 
terenie miasta ul. Wczasowa - 1.014km, w sołectwie 
Chmielów ul. Strefowa, w sołectwie Jadachy ul. Górka, w 
sołectwie Cygany "Szeroka") 

(0) (0) (+) / (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) 

Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta (od ronda 
do ul. Niżaoskiej) 

(0) (0) (+) (+) (-) (0) (0) (+) (0) 

Budowa ścieżki rowerowej od Tarnowskiej Woli do 
Nowej Dęby 

(0) (0) (+) (+) (-) (0) (0) (+) (0) 

Ciąg pieszo-jezdny w Jadachach (0) (0) (+) (+) (-) (0) (0) (+) (0) 

Zasoby wodne 

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeo do wód powierzchniowych i podziemnych 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cygany i 
Jadachy ok. 46,1km  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Budowa kanalizacji w miejscowości Rozalin, Alfredówka i 
Buda Stalowska ok. 40km  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta o 
długości 13500 mb  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Nowej Dębie  (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
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Zadanie Wody 
powierzchniowe 

Wody 
podziemne 

Jakośd 
powietrza 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna i flora Krajobraz Zdrowie 
Dobra 
kultury 

Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków  (+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) 

Rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb)  (+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) 

Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci (w tym odpadów 
wielkogabarytowych) 

(+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Rozbudowa kanalizacji przy ul. M. Konopnickiej (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Wymiana zapadniętych odcinków kanalizacji i wykonanie 
kinet  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na: 
budowie zbiornika retencyjnego, modernizacji układu 
napowietrzania, modernizacji gospodarki osadowej  

(+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

Wymiana szafy sterowniczej  (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Monitoring ujęcia  (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Usuwanie zanieczyszczeo zasobów wód podziemnych (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Studnia zastępcza (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Technologia stacji uzdatniania wody (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Remont magistrali (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) 

Ochrona istniejących i tworzenie nowych oczek 
śródpolnych 

(+) (+) (0) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Łęg Klewiec – zabezpieczenie przeciwfiltracyjne 
obwałowao w km wału lewy 0 + 000 – 7 + 740 
w miejscowości: Krawce, gm. Grębów, Buda Stalowska, 
gm. Nowa Dęba 

(-) (-) (0) (0) (-) (-) (-) (+) (0) 

Ochrona środowiska glebowego 

Zapobieganie degradacji gleb 
 

Edukacja ekologiczna rolników i konkursy dla rolników i 
działkowców  

(+) (+) (0) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 
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Zadanie Wody 
powierzchniowe 

Wody 
podziemne 

Jakośd 
powietrza 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna i flora Krajobraz Zdrowie 
Dobra 
kultury 

Podnoszenie świadomości mieszkaoców o zagrożeniu i 
degradującym oddziaływaniu wypalania traw  

(+) (0) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Zasoby przyrody 

Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

Utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 

Ochrona istniejących kompleksów leśnych (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Zalesianie gruntów porolnych (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Racjonalna gospodarka leśna zgodna ze standardami FSC (+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Identyfikacja i ochrona pozostałych obszarów cennych przyrodniczo 

Ochrona bioróżnorodności dolin rzecznych (korytarzy 
ekologicznych), terenów torfowiskowych i zabagnionych  

(+) (+) (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Ochrona i rozwój terenów zieleni urządzonej  (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0) 

Edukacja ekologiczna 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa 

Dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata"  (+) (+) (0) (0) (+) (+) (+) (+) (0) 

Dofinansowanie do "Zielonych Szkół" (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0) 

Stworzenie i rozwijanie powszechnego dostępu do 
informacji o środowisku  

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0) 

Promocja walorów środowiskowych gminy  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

 (0) – brak oddziaływania, oddziaływanie neutralne, (-) – potencjalnie negatywne oddziaływanie, (+) – potencjalnie korzystne oddziaływanie
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9.5 Zastosowane metody oceny oddziaływania 
W celu identyfikacji potencjalnych oddziaływao poszczególnych zadao Programu posłużono 

się macierzą relacyjną elementów środowiska i zadao inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 
przewidzianych do realizacji, przedstawiającą w skondensowanej postaci możliwe oddziaływanie 
tych zadao na środowisko. Przeanalizowano skutki środowiskowe dla następujących elementów: 

- wody powierzchniowe, 
- wody podziemne, 
- jakośd powietrza, 
- klimat akustyczny, 
- powierzchnia ziemi i gleba, 
- fauna i flora, 
- krajobraz, 
- zdrowie człowieka,  
- dobra kultury. 

Analizowano bezpośredni wpływ założeo Programu na środowisko, jak również 
oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, 
pozytywne i negatywne. Brano pod uwagę odwracalnośd skutków podjętych działao, skalę 
czasową oddziaływao, zasięg przestrzenny, możliwośd oddziaływania transgranicznego.  

Określono czy oddziaływanie może byd negatywne (-), pozytywne (+), czy obojętne (0). W 
niektórych przypadkach oddziaływanie może mied jednocześnie negatywny lub pozytywny (+)/(-) 
wpływ na dany element środowiska. 

 

9.6 Monitoring skutków realizacji Programu 
Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu środowiska w wyniku realizacji założeo 

Programu, sprawdzenie czy założone środki łagodzące przyniosą zakładany efekt. W tym celu 
należy wykorzystad funkcjonujący na terenie gminy system monitoringu środowiska 
przyrodniczego prowadzony przez różne instytucje.  

Stopieo wdrożenia Programu będzie oceniad koordynator wdrażania Programu z 
częstotliwością co dwa lata. W latach 2009-2012 na bieżąco będzie monitorowany postęp w 
zakresie wdrażania zdefiniowanych działao, a pod koniec 2012 roku nastąpi ocena rozbieżności 
między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności.  

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki związane 
z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy 
cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego.  
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