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Wstęp 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, zapewnia ochronę 

środowiska w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. A każdemu obywatelowi zapewnia 

prawo do życia w czystym środowisku. Zmiany światopoglądowe oraz prawne i ustrojowe, 

wywarły ogromny wpływ na zmianę spojrzenia na kwestie związane z użytkowaniem oraz 

ochroną środowiska. Postęp cywilizacyjny, a co za tym idzie, beztroskie korzystanie z dóbr 

przyrody, spowodować może często nieodwracalną degradację środowiska naturalnego. 

Dlatego największe znaczenia mają decyzje podjęte na szczeblach lokalnych, w ramach 

polityki oraz rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. 

Artykuł 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.): 

„przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty 

(...) polityk, strategii, planów lub programów w dziadzinie przemysłu, energetyki, 

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 

rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub 

przyjmowanych przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...)” 

 Zobowiązuje władze Miasta i Gminy Sieniawa do sporządzenia Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 

– 2021. 
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1 Podstawa prawna, cel, zakres oraz metodologia 
prognozy 

1.1 Podstawa prawna prognozy 

Podstawą prawną do opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021, jest ustawa z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).  

1.2 Cel prognozy  

Celem Prognozy Oddziaływania na Środowisko sporządzonej dla Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021, jest ustalenie czy założenia Strategii nie 

naruszają prawidłowego funkcjonowanie środowiska naturalnego Miasta i Gminy 

Sieniawa, a także czy zrównoważony rozwój oraz ochrona środowiska są rozważane na 

równi z innymi celami i priorytetami.  

Celem Prognozy jest także ułatwienie identyfikacji skutków środowiskowych 

wywołanych realizacją postanowień Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 

2015 – 2021, a także stwierdzenie czy po wprowadzeniu w życie założeń Strategii, istnieje 

w przyszłości zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. 

1.3 Zakres prognozy 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Miasta 

i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021, w myśl art. 51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235 ze zm.) zawierać winna: 
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 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami; 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania; 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Poza powyższym, Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu; 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem; 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody; 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu; 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na 

środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem 

zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 

na te elementy. 

W myśl wyżej wymienionej ustawy, Prognoza przedstawia również: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
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rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru  

– rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 

oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

Zakres niniejszej prognozy, dodatkowo określony został przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak: WOOŚ.410.1.70.2015.BK.6 

z dnia 5.11.2015) poszerzając w swym postanowieniu zakres opracowania o: 

 opis lokalizacji terenu objętego przedmiotowym projektem: 

o ujęć wody i ich stref ochronnych (respektowanie zakazów oraz 

nakazów obwiązujących w tych strefach); 

o terenów zagrożonych zalewaniem wodami powodziowymi (Q1%, 

Q5%); 

o głównych zbiorników wód podziemnych; 

 ocenę oddziaływania skutków realizacji dokumentu na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych objętych postanowieniami ww. projektu, 

w tym: 

o identyfikację jednolitej części wód powierzchniowych, określając jej 

typ, status, stan, ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, 

ewentualne derogacje oraz czkać cele środowiskowe; 

o identyfikację jednolitej części wód podziemnych, określając jej stan 

jakościowy i ilościowy, ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych oraz wskazać cele środowiskowe; 

o wskazanie, czy „Strategia…” wzmacniają realizację celów 

środowiskowych, ewentualnie czy łagodzą te cele, czy mają 

jakiekolwiek znaczenia dla danego celu środowiskowego lub kolidują 

z tymi celami; 
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 analizę, czy i w jaki sposób planowane wskazanie danego rodzaju 

zagospodarowania wpłynie/ nie wpłynie na dotrzymanie norm akustycznych 

na terenie objętym projektem Strategii i w jego sąsiedztwie 

 wpływ przewidywanego zagospodarowania terenu związanego z projektem 

Strategii na krajobraz, czyli postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą 

elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku 

działania czynników naturalnych lub też działalności człowieka; 

 oddziaływanie przewidywanego zagospodarowania terenu związanego 

z projektem Strategii na klimat oraz wskazać działania, które będą sprzyjały 

adaptacji do zmian klimatu. 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem 

o znaku SNZ.9020.2.62.2015.BW z dnia 11.12.2015 poza określonymi w ustawie 

wymaganiami określił zakres niniejszej prognozy w zakresie określenia, analizy i oceny: 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem; 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu; 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiskowe 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu; 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na 

integralność tego obszaru a także na środowisko, a w szczególności na: 

ludzi, wodę, powierzchnię ziemi, powietrze z uwzględnieniem zależności 

między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniem na te 

elementy i przedstawić; 

o rozwiązanie mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu; 
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o rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 

braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

1.4 Metodologia wykonania prognozy 

Przy sporządzaniu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Sieniawa, posłużyły głównie metody analityczne oraz waloryzacyjne. 

Poprzez prognozowanie wpływu realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na 

lata 2015 – 2021 określono skutki jej realizacji na środowisko oraz obszary Natura 2000. 

Prognozy oparto na analizie aktualnego stanu funkcjonowania środowiska, określeniu jego 

odporności na degradację. Na tej podstawie przewiduje się zachowania i reakcje 

środowiska na zadany czynnik. Czynnikami są przemiany środowiska wynikające 

z realizacji Strategii Rozwoju. Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021 wykonano w oparciu o metody 

analogii środowiskowej i statystycznej oraz prognozie eksperckiej. 

1.5 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Niniejsza Prognoza Oddziaływania na Środowiska sporządzona została dla Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021. Gmina Sieniawa zlokalizowana w 

północnej części województwa podkarpackiego, w powiecie przeworskim, obejmuje 

9 sołectw : Sieniawa – 6,76 km2; Czerce – 24,49 km2; Czerwona Wola – 14,23 km2; Dobra 

– 34,69 km2; Dybków – 4,56 km2; Leżachów – 9,93 km2; Paluchy – 4,31 km2; Pigany – 

5,16 km2; Rudka – 15,49 km2. Obszar 128 km2 zamieszkuje 7026 mieszkańców. Gmina to 

teren typowo rolniczy o glebach średniej jakości. 

Po przeanalizowaniu aktualnego stanu środowiska stwierdzić można, iż na terenie 

Gminy Sieniawa objętej Strategią Rozwoju do której sporządzona Prognozę 

Oddziaływania na Środowisko, nie występują problemy środowiskowe uniemożliwiające 
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realizację Strategii. Analiza pozwoliła także stwierdzić, iż nie wystąpią znaczące 

negatywne oddziaływania transgraniczne. W dokumencie wykazano powiązania 

z dokumentami szczebla międzynarodowego, wspólnotowym oraz krajowym które, 

uwzględniają cele ochrony środowiska ujęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Sieniawa na lata 2015 – 2021. 

Przewiduje się wystąpienie oddziaływań mających wpływ na jakości wód 

o charakterze: 

 bezpośrednim,  

 długoterminowym,  

 trwałym,  

 negatywnym oraz pozytywnym,  

 miejscowym,  

 lokalnym,  

 brak oddziaływań znacząco negatywnych.  

Jeżeli chodzi o klimat, przewiduje się oddziaływania mało istotne, długotrwałe, 

lokalne zmiany mikroklimatyczne oraz brak oddziaływań znacząco negatywnych. 

W kontekście krajobrazu oddziaływania będą miały charakter pośredni, długoterminowy, 

negatywny – zauważalne lecz nie powodujące istotnych zmian jakościowych. Analiza pod 

kątem hałasu wykazała, iż w trakcie realizacji Strategii Rozwoju hałas może stać się 

uciążliwy w okolicach placów budowy, jednak będą to działania ograniczane w czasie, po 

zakończeniu prac wszystkie niedogodności akustyczne ustaną. Oddziaływania będą 

krótkoterminowe, a ich charakter odwracalny. Utrzymanie nawierzchni dróg w dobrym 

stanie nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie 

Gminy Sieniawa. 

Realizacja Strategii Rozwoju nie zagrozi zrównoważonemu bytowi populacji 

gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Ze względu na powyższe wyniki analiz, 

odstąpiono od proponowania przeprowadzania działań kompensacji przyrodniczej oraz nie 

przewiduje się konieczności przeprowadzania analiz skutków realizacji omawianej 

Strategii. 
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2 Informacje dotyczące Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021 

2.1 Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 - 
2021 

Na podstawie analiz społecznych oraz diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej 

w Mieście i Gminie Sieniawa przyjęto cztery obszary strategiczne rozwoju. Dla 

wyznaczonych obszarów przyjęto cele: 

1. Zintensyfikowanie rozwoju potencjału gospodarczego miasta i gminy Sieniawa 

poprzez wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości oraz kreowanie środowiska 

przyjaznego inwestorom wewnętrznym i zewnętrznym: 

 Wspieranie powstawania nowych oraz kreowanie sprzyjających warunków 

dla rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych; 

o bezpłatne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej; 

o doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków 

z funduszy strukturalnych na zakładanie i rozwój działalności 

gospodarczej; 

o pomoc mieszkańcom gminy,  zwłaszcza bezrobotnym w zawodowym 

przekwalifikowaniu się do potrzeb rynku pracy oraz zdobywaniu nowych 

kwalifikacji; 

o ułatwienia administracyjno-organizacyjne dla przedsiębiorców; 

o informowanie przedsiębiorców o możliwości refundowania kosztów 

stworzenia nowych miejsc pracy; 

o tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez inwestycje 

w poprawę infrastruktury technicznej gminy, m.in. sieci drogowej, 

kanalizacyjnej, wodociągowej, modernizację sieci elektroenergetycznych 

itp.; 

o rozwój handlu i usług towarzyszących turystyce (m.in. rzemiosło, 

rękodzieło artystyczne); 

 Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy: 
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o przygotowanie warunków do inwestowania poprzez promocję terenów 

przygotowanych pod inwestycje oraz budownictwo mieszkaniowe; 

o tworzenie przyjaznej polityki podatkowej dla inwestorów; 

o promocja inwestycyjnej oferty gminy; 

o nawiązanie współpracy z Centrami Obsługi Inwestora oraz Centrum 

Obsługi Inwestora i Eksportera; 

2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 

i społecznej: 

 Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: 

o budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Czerce; 

o budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rudka; 

o budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Czerwona Wola; 

o rozbudowa kanalizacji w sołectwie Dobra; 

o rozbudowa kanalizacji w pozostałych sołectwach gminy; 

 Utrzymanie dobrego stanu technicznego infrastruktury drogowej, 

zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy: 

o przebudowa dróg powiatowych Pigany, Sieniawa ul. Jana Pawła II wraz 

z dwoma zatokami, Sieniawa ul. Jagiellońska, Dobra przez wieś, Czerce 

– Leżachów, Manasterz – Czerwona Wola; 

o budowa chodników w mieście Sieniawa: ul. Augustowska, 

ul. Poniatowskiego, ul. Polna, ul. Bema, ul. Broniewskiego, 

ul. Czarnieckiego, ul. Czartoryskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, 

ul. Kościelna, Plac Wolności, ul. Sikorskiego, ul. Sobieskiego, 

ul. Zielona; 

o budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy 

Sieniawa; 

o modernizacja oświetlenia ulicznego, polegająca na wymianie lamp na 

lampy energooszczędne na terenie całej gminy; 

o poprawa sieci połączeń transportu publicznego z sąsiadującymi 

ośrodkami miejskimi; 

o budowa chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków, itp.; 
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 Rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego: 

o budowa i rozbudowa bezprzewodowej sieci internetowej dostępnej dla 

mieszkańców gminy; 

o zwiększenie dostępności do sieci internetowej dla mieszkańców gminy; 

o stworzenie systemu informatyzacji i elektronicznego obiegu 

dokumentów w instytucjach użyteczności publicznej (e-Urząd, 

e-Zdrowie, e-Edukacja itp.); 

o wspieranie inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa 

informacyjnego; 

 Rozbudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych oraz sportowych: 

o modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieniawie; 

o modernizacja budynku hali sportowej w Sieniawie; 

o budowa nowej hali sportowej z basenem przy Szkole Podstawowej 

w Sieniawie; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Rudka; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Pigany ; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Dobra; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Czerce; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Czerwona Wola ; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Wylewa; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Leżachów ; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Dybków; 

o budowa boiska sportowego w miejscowości Paluchy; 

o uzupełnienie wyposażenia świetlic w całej gminie; 

o budowa terenów aktywnego wypoczynku: siłowni na świeżym 

powietrzu, placu street workout, itp.; 

o modernizacja budynków szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola 

na terenie miasta i gminy; 

 Wspieranie rozwoju budownictwa indywidualnego i mieszkaniowego: 

o uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę rodzinną 

i wielorodzinną; 
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 Poprawa jakości życia mieszkańców: 

o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w gminie; 

o tworzenie dodatkowych ofert dla młodzieży w zakresie 

zagospodarowania czasu wolnego; 

o zwiększenie możliwości dostępu młodzieży do dodatkowych form 

kształcenia np. zagadnień z zakresu informatyki, języków obcych; 

o poprawa mobilności i sprawności funkcjonujących jednostek OSP; 

o modernizacja i uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP; 

o budowa świetlicy-remizy w Leżachowie; 

o zwalczanie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej; 

o działania mające na celu minimalizowanie poziomu ubóstwa w gminie 

przez pomoc materialną osobom wymagającym opieki (niepełnosprawni, 

ludzie starsi, dotknięci patologiami społecznymi); 

o rozbudowa cmentarza komunalnego w Sieniawie; 

3. Zachowanie i ochrona walorów środowiska przyrodniczego oraz wykorzystanie 

potencjału gminy w rozwój turystyki i usług rekreacyjno – wypoczynkowych: 

 Ochrona walorów środowiskowych: 

o dbałość o obszary chronione występujące na terenie gminy; 

o wspieranie wymiany wyrobów eternitowych; 

o organizacja szkoleń z zakresu ochrony środowiska naturalnego; 

 Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze: 

o rekultywacja istniejącego składowiska odpadów w Piganach; 

o termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Paluchach; 

o termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Dybkowie ; 

o termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sieniawie; 

o termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czercach ; 

o budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej 

w gminie; 

o wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjno-

wypoczynkowej: 
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o budowa ośrodka rekreacyjnego nad rzeką Lubaczówką w Czerwonej 

Woli; 

o zagospodarowanie zbiornika wodnego „Żwirownia” zlokalizowanego 

w sołectwie Pigany, przysiółek Kępa; 

o stworzenie miejsca rekreacji w obszarze Starego Sanowiska w Piganach 

(w obrębie Programu Strategicznego Błękitny San); 

o budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów gastronomicznych, 

noclegowych, sportowych oraz kulturalnych; 

o tworzenie nowych szlaków dla potrzeb turystyki pieszej, rowerowej, 

konnej i przyrodniczo-edukacyjnej; 

o budowa ścieżek rowerowych; 

 Wspieranie rozwoju agroturystyki i działalności kulturalnej: 

o remont i rewitalizacja kościoła pw. Jana Chrzciciela w Sieniawie; 

o rewitalizacja zabytkowych fortów obronnych w Sieniawie; 

o rewitalizacja zabytkowego spichlerza w Sieniawie; 

o wsparcie dla nowo powstających gospodarstw agroturystycznych; 

o doradztwo i wsparcie dla rolników zainteresowanych rozwojem 

agroturystyki; 

o rozwój działalności kulturalnej poprzez wspieranie lokalnych twórców; 

o dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego ; 

o wspieranie lokalnej działalności kulturalnej: orkiestry dętej, zespołu 

pieśni i tańca, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszenia; 

o promocja turystyki i agroturystyki; 

 Promocja walorów środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony: 

o promocja walorów turystycznych i kulturowych gminy ; 

o promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

o kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców; 

4. Rozwój rolnictwa w oparciu o ekologiczne gospodarstwa rolne, wytwarzające 

zdrową żywność: 

 Wspieranie działań prowadzących do poprawy wydajności i jakości 

produkcji rolnej: 

o promocja ekologicznego rolnictwa na obszarze gminy; 
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o rozwój rolnictwa ekologicznego poprzez wspieranie gospodarstw 

produkujących żywność ekologiczną; 

o działania polegające na zrestrukturyzowaniu rolnictwa w celu scalania 

gruntów rolnych; 

o kampania informacyjna wśród rolników na temat możliwości pozyskania 

środków finansowych na rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz na 

różnicowanie działalności rolniczej; 

o rozwój ekologicznych hodowli zwierząt; 

o współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego; 

 Wsparcie rolników z terenu gminy w sprzedaży produkcji rolnej: 

o wspieranie oraz tworzenie warunków do rozwoju przetwórstwa rolno-

spożywczego; 

o doradztwo i pomoc w zakresie powołania lokalnej grupy producentów 

rolnych; 

o poszukiwanie nowych rynków zbytu dla przetwórstwa rolno-

spożywczego; 

o promocja lokalnych produktów rolnych. 

Wdrożenie działań w wyżej wymienionych obszarach pozwoli Miastu i Gminie 

Sieniawa na rozwój gospodarczy, społeczny oraz przestrzenny. 

2.2 Powiązania z innymi dokumentami 

Skuteczne planowanie rozwoju kraju, wymaga zachowania spójności przedsięwzięć 

realizowanych na wszystkich szczeblach planowania. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 

Sieniawa na lata 2015 – 2021, jest dokumentem strategicznym na poziomie regionalnym, 

powiązanym ściśle ze strategiami na poziomie powiatu, województwa oraz kraju. Dlatego 

uwzględnia cele rozwojowe następujących, krajowych, dokumentów strategicznych: 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020; 

 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020; 

 Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021 powiązana jest również 

z innymi dokumentami na szczeblu lokalnym, przykładowo:  
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 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Sieniawa; 

 Gminny program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Miasta 

i Gminy Sieniawa; 

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010 – 2013 

z perspektywą do 2017 r. 

3 Założenia alternatywne 

Artykuł 51 , ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), nakłada 

obowiązek przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie. Rozwiązaniem alternatywnym do rozwiązań zawartych 

w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021, może być brak ich 

realizacji. 

Zadania jakie zakłada Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 

2021, mają na celu poprawę stanu środowiska, rozwój gospodarczy gminy, rozbudowę 

infrastruktury społecznej oraz technicznej, a także rozwój rolnictwa. Podane alternatywne 

rozwiązanie może doprowadzić do pogorszenia się stanu elementów środowiska oraz 

pogorszenia stanu gospodarki gminy. 

4 Charakterystyka Miasta i Gminy Sieniawa 

Gmina Sieniawa usytuowana jest w południowej części Kotliny Sandomierskiej 

zwanej Nadsaniem, jest to dolina Dolnego Sanu w pobliżu ujścia rzeki Lubaczówki 

i Wisłoka do Sanu. Usytuowanie Gminy Sieniawa w Powiecie Przeworskim obrazuje 

rysunek poniżej. 
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Rysunek 1 Usytuowanie Gminy Sieniawa w Powiecie Przeworskim, 

Źródło: www.bip.sieniawa.pl 

Od południowo – zachodniej strony Gmina Sieniawa graniczy z Gminą Tryńcza od 

północy zaś z Gminą Adamówka. Od południa z Gminą Wiązownica, natomiast od 

północno – zachodniej części z Gminą Leżajsk. 

Gmina Sieniawa zajmuje powierzchnię około 128 km2 i obejmuje miasto 

i 9 sołectw: 

 Sieniawa – 6,76 km2; 

 Czerce – 24,49 km2; 

 Czerwona Wola – 14,23 km2; 

 Dobra – 34,69 km2; 

 Dybków – 4,56 km2; 

 Leżachów – 9,93 km2; 

 Paluchy – 4,31 km2; 

 Pigany – 5,16 km2; 

 Rudka – 15,49 km2; 

 Wylewa – 7,69 km2. 

Rozmieszczenie poszczególnych sołectw oraz Miasta Sieniawa w Gminie miejsko – 

wiejskiej Sieniawa obrazuje rysunek poniżej. 
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Rysunek 2 Usytuowanie Miasta oraz Sołectw Gminy Sieniawa,  

Źródło: www.bip.sieniawa.pl 

Powierzchnia Gminy Sieniawa stanowi około 18,3% powierzchni Powiatu Przeworskiego. 

Gminę miejsko – wiejską Sieniawa zamieszkuje 7026 mieszkańców (dane za rok 2013) 

w tym 3490 kobiet. Struktura mieszkańców zawiera ludność w wieku: 

 przedprodukcyjnym – 1442 mieszkańców; 

 produkcyjnym – 4577 mieszkańców; 

 poprodukcyjnym – 1007 mieszkańców; 

Przewagę liczebną w przypadku kobiet, stanowią mieszkanki w wieku 20 – 24 lata, 

w przypadku mężczyzn, mieszkańcy w wieku 20 – 29 lat. 

 Według danych GUS na koniec 2013 roku w Mieście oraz Gminie Sieniawa osób 

pracujących było 715 osób, z czego 385 to kobiety. W tym samym czasie, 

zarejestrowanych jako bezrobotni było 522 osoby z tego 49,9 % stanowiły kobiety. 

 Działalność gospodarczą w Gminie Sieniawa na koniec roku 2013 prowadziło 356 

podmiotów gospodarki narodowej. W tym w sektorze publicznym 20 podmiotów 

w prywatnym zaś 336, 255 z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

22 to spółki handlowe, 4 spółdzielnie oraz 20 stowarzyszeń i organizacji społecznych.  

 Miasto Sieniawa położone jest w odległości około 2 km od prawego brzegu rzeki 

San, na południowym wschodzie zaś ciągną się rozległe lasy sieniawskie. Na północ od 
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miasta, teren jest falisty oraz pagórkowaty, pokryty niegdyś przez lasy Puszczy 

Sandomierskiej. Tereny Sieniawy leżą na obszarze rozległych dolin o łagodnych stokach 

z licznymi stawami oraz mokradłami, których pochodzenie związane jest 

z przemieszczaniem się koryta rzeki San, który często wylewa. Po regulacji koryta rzeki, 

San stał się mniej groźny, istotny wpływ na to miało powstanie zapory wodnej w Solinie. 

Gmina Sieniawa jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Powierzchnia 

gospodarstw rolnych wynosi 4572,00 ha, przy liczbie gospodarstw równej 1097. Według 

danych uzyskanych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie gminy Sieniawa 

w strukturze użytkowania gruntów największy obszar zajmują grunty orne. W roku 2010 

obejmowały one 2406,29 ha, tj. 53% ogólnej powierzchni gminy. Grunty orne stanowią 

również 62% powierzchni użytków rolnych na terenie gminy. Drugie miejsce w strukturze 

użytków rolnych zajmują łąki o powierzchni 1307,95 ha (33%), następnie pastwiska 

rozciągające się na powierzchni 156,52 ha (4%) oraz sady stanowiące 1% ogólnej 

powierzchni użytków rolnych. Tereny zadrzewione oraz leśne mają tutaj także spore 

znaczenie, zajmują one około 42,4% powierzchni.  

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wyznaczono dwa obszary Natura 2000: 

 Dolina Dolnego Sanu - Obszar Natura 2000; 

 Lasy Sieniawskie - Obszar Natura 2000. 

W marcu 2011 roku Dolina Dolnego Sanu zatwierdzona została jako OZW (obszar 

mający znaczenia dla wspólnoty). Obszar doliny liczy 10176,64 ha i usytuowany jest 

w obrębie dwóch województw: świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Dolina Dolnego 

Sanu chroni fragmenty doliny Sanu na odcinku Jarosław – ujście, jest to druga co do 

wielkości, obok doliny Wisły, dolina Kotliny Sandomierskiej. Na chronionym obszarze 

rzeka ma kierunek z południowego wschodu na północny zachód, a szerokość doliny 

rzecznej wacha w przedziale od 7 do 15 km i cechuje się rzeźbą typową dla rzek w stadium 

dojrzałym. Szerokie holoceńskie dno w skład którego wchodzą niższa terasa zalewowa – 

łęgowa, oraz wyższa terasa – rędzinna. Poza holoceńskim dnem, dolina posiada obszerną 

terasę plejstoceńską. San, mimo regulacji, cechuje się procesem korytowym właściwym 

rzekom roztokowym. W okresach suszy, rzeka tworzy piaszczyste plaże oraz ławice. 

Obszar chroniony, obejmuje również fragment stromego zbocza doliny w okolicach 

Zarzecza i Krzeszowa. W Dolinie Dolnego Sanu przeważa krajobraz rolniczy. Głównym 
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celem stworzenia obszaru Natura 2000 na tym terenie jest ochrona mozaiki siedliskowej 

charakterystycznej dla większych dolin rzecznych. Zidentyfikowano tu łącznie 14 typów 

siedlisk przyrodniczych wyszczególnionych w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej. 

Główną rolę odgrywają tu kompleksy zbiorowisk przykorytowych oraz ekstensywnie 

użytkowane łąki, a także w północnej części liczne starorzecza z bogatą florą wodną.  

 

Rysunek 3 Dolina dolnego Sanu, PLH180020, Miasto i Gmina Sieniawa 

 Podobnie Lasy Sieniawskie zatwierdzone zostały jako OZW w marcu 2011 roku. 

Lasy Sieniawskie obejmują obszar 18015,42 ha i w całości położony jest na obszarze 

Województwa Podkarpackiego. Jest to zwarty kompleks leśny usytuowany na Płaskowyżu 

Tarnogrodzkim. Obszarem tym zarządzają trzy nadleśnictwa: Sieniawa, Oleszyce oraz 

Radymno. Obszar Lasów Sieniawskich przecina droga wojewódzka numer 867 na 

kierunku Sieniawa – Oleszyce oraz kilka dróg lokalnych i leśnych. W obrębie obszaru 

chronionego znajduje się znaczna liczba cieków oraz terenów bagiennych, co powoduje 

trudny dostęp do niektórych obszarów i utrudnienie gospodarki leśnej. Niedostępność 

terenu sprzyja zachowaniu naturalnego składu gatunkowego drzewostanu, co z kolei 
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sprzyja bytowaniu rzadkich gatunków ssaków, płazów, ptaków a także bezkręgowców. 

Obszar ten jest ważną ostoją populacji wilka, stwierdzono tu obecność dwóch watach 

wilków. Ponadto, na obszarze występuje licznie bóbr oraz wydra. Lasy Sieniawskie w 60% 

to lasy mieszane, pozostałe to bory oraz fragmenty olsów. 

 

Rysunek 4 Lasy Sieniawskie, PLH180054, Miasto i Gmina Sieniawa 

 Gmina Sieniaw posiada charakter typowo rolniczy, a co najważniejsze, posiada 

korzystne warunki do rozwoju produkcji rolnej dzięki dobrej klasie gleb. Gospodarstwa 

rolne powierzchniowo zajmują 4572 ha, na obszarze gminy jest ich 1097. Dane uzyskane 

podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wykazują, iż największe pod względem 

powierzchni są grunty orne, a mianowicie 1406,29 ha, co stanowi ok. 53% powierzchni 

gminy i 63 % użytków rolnych. Drugie co do wielkości, są łąki o powierzchni 1307,95 ha 

(33 %), pastwiska – 156,52 ha (4 %) oraz sady stanowiące około 1% powierzchni użytków 

rolnych. 

 Jeżeli  chodzi o transport i komunikację w Gminie Sieniawa, przez teren Gminy 

przebiegają następujące drogi wojewódzkie: 

 nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska, 

8,842 km; 

 nr 867 relacji Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – 

Hrebenne, 13.04 km; 
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 nr 870 relacji Sieniawa – Wiązownica – Jarosław, 1,108 km. 

Przez teren Miasta i Gminy Sieniawa przebiega także 16 dróg powiatowych o nawierzchni 

twardej ulepszonej, o łącznej długości 45,369 km. Stan dróg oceniany jest jako średni. 

 Miasto i Gmina Sieniawa posiada rozwiniętą sieć wodociągową oraz kanalizacyjną. 

Na dzień 31.12.2014 roku, łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 131,149 km, 

natomiast kanalizacyjnej 82,61 km. Gmina posiada trzy własne ujęcia wody: 

 ujęcie Pigany – 3 studnie głębinowe; 

 ujęcie Wylewa – 2 studnie głębinowe; 

 ujęcie Dobra – 3 studnie głębinowe. 

Woda z dwóch pierwszych ujęć transportowana jest do stacji uzdatniania wody 

w Sieniawie, w Dobrej zaś uzdatniana jest na miejscowej stacji ujęcia. W roku 2014 

średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wyniosło 25,8 m3. Jednak warto zauważyć iż występuje tu spore 

zróżnicowanie pod tym względem. Zużycie na terenach wiejskich wynosiło 22,6 m3, 

natomiast miejskich 32,8 m3. W roku 2014, 6804 mieszkańców korzystało z sieci 

wodociągowej, co daje 95,17% ogólnej liczby mieszkańców. Jeżeli chodzi 

o odprowadzone ścieki, w roku 2014 odprowadzono 114 993 m3 nieczystości. Na koniec 

2014 roku 68,43% mieszkańców gminy korzystało z sieci kanalizacyjnej. Stworzenie 

dostępu do sieci kanalizacyjnej jest wyzwaniem na kolejne lata dla władz gminy. 

 Sieć gazowa na terenie gminy, na dzień 30 czerwca 2015 roku liczyła 100,867 km, 

zasilana z Kopali Gazu Ziemnego Żołynia – Rudka w Rudce, obsługiwana przez Polską 

Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku. Na terenie Miasta 

i Gminy Sieniawa nie istnieje centralny system dystrybucji ciepła. Większość budynków 

ogrzewana jest z kotłowni zlokalizowanych bezpośrednio w budynkach, z wyjątkiem 

budynku Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, który ogrzewany jest z budynku hali 

sportowej. 

 Gmina w roku 2014 uzyskała dochody na poziomie 25 518 212, 47 zł, wydatki zaś 

osiągnęły poziom 25 277 803,20 zł 

 Teren Gminy pod względem usług telekomunikacyjnych obsługiwany jest głównie 

przez operatora telefonii stacjonarnej Orange Polska S.A., natomiast telefonii komórkowej, 

swoje usługi gwarantuje Orange, Play, Plus, T – mobile, itp. Na terenie całej gminy, 
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mieszkańcy mają dostęp do Internetu, zarówno od ogólnopolskich jak i lokalnych 

dostawców. 

Energię elektryczną dla mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa dostarcza PGE 

Dystrybucja S.A. Odziała Rzeszów – Rejon Energetyczny w Jarosławiu. Sieć pokrywa w 

100 % potrzeby mieszkańców. Zasilanie odbywa się za pomocą GPZ w Wylewie, liniami 

napowietrznymi 15KV oraz stacji transformatorowych rozsianych na terenie całej gminy. 

Obecnie na terenie gminy nie występują ani instalacje ani urządzenia służące do 

wytwarzania alternatywnych źródeł energii. Planowana jest budowa elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW w miejscowości Leżachów.  
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5 Ocena stanu środowiska Miasta i Gminy Sieniawa 

5.1 Przyroda 

Miasto i Gmina Sieniawa położone jest na terenie progu Wyżyny Lubelskiej, obszar 

Dolnego Sanu gdzie do Sanu uchodzą rzeki Lubaczówka i Wisłoka. Najwyższe 

wzniesienie terenu gminy, znajduje się w okolicy miejscowości Dobra, Sław-Góra 

o wysokości 224 m n.p.m. Na obszarze gminy rozciągają się liczne doliny o łagodnych 

stokach i podmokłych terenach, mające genezę w zmianach koryta rzeki San. Budowa 

zapór wodnych w Myczkowcach i w Solinie oraz regulacja koryta Sanu, pozwoliło 

ustabilizować brzegi rzeki. Opiekę nad lasami gminy sprawuje Nadleśnictwo Sieniawa, 

obejmujące swym zasięgiem obręby leśne Rudki i Sieniawy. Wielogatunkowe 

drzewostany zachowane we fragmentach pierwotnego lasu są jednym z kilku walorów 

przyrodniczych tego miejsca. Można tu także spotkać zróżnicowane siedliska, różnorodną 

szatę roślinną, złoża typu gaz ziemny, glina, piasek czy żwir. Dla ochrony wyżej 

wymienionych walorów przyrodniczych, utworzony został Sieniawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu. Jego ogólna powierzchnia wynosi 52.408 ha i dominują tu lasy 

będące częścią Puszczy Sandomierskiej. 

 

Rysunek 5 Położenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

Źródło: www.google.pl 

http://www.google/
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Żyzne gleby umożliwiają rozwój lasów mieszanych i borów, które zdominowane są przez 

sosnę pospolitą, dąb szypułkowy, graby oraz buki. Łąki usytuowane w okolicach Sieniawy 

porasta kosaciec syberyjski, goździk pyszny, goryczka wąskolistna oraz pełnik europejski. 

 W obrębie Gminy Sieniawa utworzony został w roku 1953, rezerwat przyrody 

Lupa, położony w niewielkiej odległości od wsi Dobra. Mieści się on w granicach 

Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, i zajmuje powierzchnię 4,23 ha. Celem 

utworzenia rezerwatu jest ochrona drzewostanu mieszanego posiadającego cechy zespołu 

naturalnego. W rezerwacie znajdują się pomnikowe jodły pospolite oraz inne gatunki 

drzew: buk, dąb, sosna.  

 Na terenie Gminy ustanowiono pomniki przyrody którymi są pojedyncze twory 

przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia mające szczególną wartość naukową, 

kulturową, historyczno – pamiątkową bądź krajobrazową, oraz posiadające indywidualne 

cechy. Większość pomników przyrody Miasta i Gminy Sieniawa zlokalizowana jest na 

terenie parków dworskich, cmentarzy oraz na terenach lasów. Jako ciekawostkę podać 

można, iż na ternie miejscowości Rudka rośnie najgrubszy dąb szypułkowy mający 

870 cm obwodu pnia w pierśnicy.  

Na temat obszarów Natura 2000 usytuowanych w obrębie Miasta i Gminy 

Sieniawa, więcej informacji znaleźć można w punkcie poprzednim niniejszego 

opracowania. 

Na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa, według E. Romera, występuje klimat 

charakteryzujący się średnią roczną temperaturą +8,6 °C, najwyższą w lipcu w granicach 

+18,2°C oraz najniższą w styczniu – 2,8°C. Średnia suma opadów na tym obszarze wynosi 

650 mm, okres wegetacyjny roślin trwa 210 – 220 dni. Wiatry na tym obszarze przeważają 

zachodnie oraz południowo – zachodnie i południowo – wschodnie, zwykle o średniej 

prędkości oscylującej koło 2,2 m/s. Amplituda wilgotności wynosi 11%, największy jej 

wzrost odnotowuje się miedzy wrześniem a listopadem. . Klimat panujący na terenie 

gminy określić można, jako słabo zróżnicowany. 

Fauna Miasta i Gminy Sieniawa charakterystyczna dla terenów nizinnych, spotkać 

tu można między innymi wilka, łosia, jelenia, borsuka oraz kunę leśną. Korony drzew 

zamieszkują pszczołojady, kobuzy, muchówki żałobne, bocian czarny oraz gadożer. 

W rzekach spotkamy karpia sazan, leszcza, sandacza suma oraz ciernika. 
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5.2 Jakość gleb 

Miasto i Gmina Sieniawa pod względem jakości gleb należy do obszarów 

o zróżnicowanym podłożu geologicznym, topograficznym związanych z nachyleniem oraz 

wysokością powierzchni terenu a także bogactwa szaty roślinnej i czynników 

antropogenicznych. W Dolinie Dolnego Sanu przeważającą część obszaru pokrywają mady 

brunatne oraz czarnoziemne. Na terenie przylegającym do koryta rzeki występują utwory 

aluwialne, natomiast bliżej koryta rzeki zalegają gliny średnia i pyły, dalej materiał cięższy 

(ilasty). Mady wytworzone na utworach lżejszych są glebami lepszymi od tych które 

powstały na cięższym materiale ilastym. Te pierwsze zaliczane do I oraz II klasy 

bonitacyjnej, drugie do IV klasy. Piaski Doliny Sanu stanowią skałę macierzystą gleb 

bielicowych, często przemyte i podmokłe tworzą warunki do powstania czarnych ziem. 

W skali ośmiu klas bonitacyjnych, na terenie Miasta i Gminy Sieniawa występuje klasa 

IVa – gleby orne średniej jakości, lepsze oraz klasa IVb – gleby orne średniej jakości 

gorsze. Stanowią one około 44 % powierzchni gminy. Gleby orne o najlepszej klasie 

stanowią tu jedynie 0,12 % powierzchni całkowitej gminy.  

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na temat 

gleb Podkarpacia, pokazuje bardzo duży udział gleb bardzo kwaśnych oraz kwaśnych 

wymagających praktycznie natychmiastowego wapnowania. Poniżej przedstawiono dane 

dotyczące kwaśności gleb powiatu przeworskiego na tle Województwa Podkarpackiego. 

Tabela 1 Poziom zakwaszenia i potrzeba wapnowania gleb, WIOŚ, 2014 

Jednostka 

terytorialna 

% udział gleb o odczynie 
% udział gleb o potrzebie 

wapnowania 

bardzo 

kwaśne i 

kwaśne 

lekko 

kwaśne 

obojętny 

i 

zasadowy 

konieczne 

i 

potrzebne 

wskazane 
ograniczone 

i zbędne 

Powiat 

Przeworski 
47 26 27 56 13 31 

Województwo 

Podkarpackie 
57 24 19 61 12 27 

Źródło: WIOŚ, 2014 

Podstawowe makroelementy takie jak P2O5, K2O czy Mg są poza odczynem równie 

ważne. Od kilku lat odnotowuje się niedobory w granicach 45 – 52 %, w badanych 
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gruntach i taka wartość utrzymuje się na stałym poziomie. Na podstawie badań 

przeprowadzonych dla WIOŚ, nie stwierdzono niedoborów podstawowych 

makroskładników dla obszarów powiatu przeworskiego. 

5.3 Wody podziemne 

Wody podziemne Województwa Podkarpackiego rozmieszczone są nierównomiernie 

i zajmują znacznie mniejszą powierzchnię w porównaniu do inny województw. Za 

ich udziałem pokrywane jest około 17% zapotrzebowania mieszkańców na wodę 

pitną. Rysunek poniżej obrazuje rozmieszczenie ujęć komunalnych wód 

podziemnych na tle głównych zbiorników wód podziemnych.  

 

Rysunek 6 Rozmieszczenie komunalnych ujęć wód podziemnych na tle głównych zbiorników wód 

podziemnych, Źródło: WIOŚ, Rzeszów, 2014 



PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA  
NA LATA 2015 - 2021 

 28 

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa zlokalizowane jest trzy ujęcia komunalne ujęcie 

Pigany. ujęcie Wylewa oraz ujęcie Dobra. 

Pod względem hydrograficznym teren gminy należy do dorzecza Wisły i położony 

jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica – Stalowa Wola – 

Rzeszów. Jest to jeden z większych zbiorników Zapadliska Podkarpackiego, zajmuje 

powierzchnię 1934 km2. Zbiornik posiada wyznaczony obszar ochronny o powierzchni 

2066,8 km2, obejmujący obszar najwyższej oraz wysokiej ochrony. Zasilanie poziomu 

wodonośnego odbywa się poprzez bezpośrednia infiltrację opadów atmosferycznych oraz 

przez dopływ lateralny spoza granic zbiornika. Zasoby dyspozycyjne zbiornika równe są 

508,0 tys. m3/d, Głębokość ujęcia wacha się miedzy 10 a 30 metrami. Czwartorzędowe 

warstwy wodonośne o charakterze porowym, pozbawione są powierzchniowej, ciągłej 

warstwy izolacyjnej, co stwarza zagrożenie przenikania zanieczyszczeń generowanych na 

powierzchni ziemi. Zbiornik podlega ochronie poprzez stosowanie ograniczeń i wskazań 

w zagospodarowaniu, które dotyczą zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko bez zabezpieczeń chroniących zasoby wodne. 

Monitoring jakości wód podziemnych ma na celu dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych, śledzenie zmian oraz sygnalizacja zagrożeń. Przedmiotem 

oceny i badań są jednolite części wód podziemnych. Na terenie Województwa 

Podkarpackiego wyznaczono 7 Jednolitych Części Wód Podziemnych. Miasto i Gmina 

Sieniawa usytuowana jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerze 

127. Ostatnie badania dla tej Części wykonano w 2012 roku. Na terenie Miasta i Gminy 

Sieniawa nie wykonano badań. Najbliższy punkt monitoringu znajdował się 

w miejscowości Leżajsk (85). Badania wykazały zwierciadło swobodne i III – dobry stan 

chemiczny wód podziemnych.  
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Rysunek 7 Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód 

podziemnych i klasy jakości wód podziemnych, WIOŚ, Rzeszów, 2012 

Wskaźnikiem w III klasie było NO3, na podstawie czego określono dobry stan chemiczny 

wód podziemnych.  

5.4 Wody powierzchniowe 

Około 85% zapotrzebowania na wodę mieszkańców Województwa Podkarpackiego 

zaspokajane jest z ujęć wód powierzchniowych. Zbiorniki wodne w Myczkowcach oraz 

Solinie i Brzesku, chronią tereny Podkarpacia przed skutkami suszy oraz powodzi. 

Zdolność do samooczyszczania oraz warunki hydrometeorologiczne są naturalnymi 

parametrami kształtującymi jakość wód w rzekach. Wprowadzenie do wód 

powierzchniowych jakichkolwiek zanieczyszczeń, powoduje zaburzenia równowagi 

prowadzące do przykładowo eutrofizacji. Główną przyczyną obniżenia jakości wód 

powierzchniowych jest wprowadzenia ścieków komunalnych. Dlatego objęto ochroną 

i monitoringiem wszystkie Jednolite Części Wód Powierzchniowych ze względu na 
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zagrożenia występowania eutrofizacji. Wyniki badań z roku 2014 jasno mówią, iż emisja 

zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych ma ogromny wpływ na zły stan wód. 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie 

punktów pomiarowo – kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych w Województwie 

Podkarpackim. 

 

Rysunek 8 Rozmieszczenie punktów pomiarowo – kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych, 

WIOŚ, Rzeszów, 2014 

Miasto i Gmina Sieniawa położona jest w Dolinie Dolnego Sanu przy ujściu do 

Sanu rzeki Wisłoka i Lubaczówka. Poza tymi głównymi ciekami przez obszar gminy 

przepływa potok Dybkowski oraz Czerniawka. Zasilane są wodami opadowymi oraz 

roztopowymi, szybko reagując na zmianę zasilania.  

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki monitoringu wód powierzchniowych na 

terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Badania wykonano w trzech punktach pomiarowych dla 
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Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodach PLRW2000192259 oraz 

PLRW200017225729. 

. 
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Tabela 2 Wyniki klasyfikacji stanu/ potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych WIOŚ, Rzeszów, 2014 
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Badania w wyżej wymienionych punktach monitoringu, wykazują umiarkowany 

stan oraz potencjał ekologiczny wód. Jeżeli chodzi o stan chemiczny w punkcie Szewnia, 

nie został on określony. W punkcie Ubieszyn wody wykazały dobry stan chemiczny, 

natomiast w punkcie Radymno poniżej stanu dobrego z przekroczeniami średniorocznymi. 

Ocena nie spełnia wymagań dla obszarów chronionych, w punktach monitorowania 

obszarów chronionych Jednolite Części Wód Powierzchniowych wykazują zły stan. 

Ogólny stan jakości monitorowanych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Miasta 

i Gminy Sieniawa jest zły. 

5.5 Powietrze 

Na skutek działalności człowieka oraz procesów zachodzących w przyrodzie dochodzi 

do zanieczyszczenia powietrza. Rozkład przestrzenny oraz wielkość emisji  decydują 

o stanie powietrza. Zanieczyszczone powietrze atmosferyczne wpływa niekorzystnie nie 

tylko na zdrowie człowieka, ale także na wody, glebę oraz rośliny. 

Z badań przeprowadzonych w 2014 roku na terenie Województwa Podkarpackiego 

wynika, iż największe zanieczyszczenie pyłem wygenerował powiat stalowowolski. 

W ogólnym rozrachunku powiat przeworski, a tym samym Miasto i Gmina Sieniawa miały 

niewielki udział w emisji gazów w województwie. 

 

Rysunek 9 Emisja zanieczyszczeń gazowych bez CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, 

Województwo Podkarpackie wg. Powiatów, WIOŚ Rzeszów, 2014 

Podobnie sytuacja wygląda z emisją pyłów, największy udział w emisji miało 

miasto Rzeszów oraz powiat mielecki. Miasto i Gmina Sieniawa miała niewielki udział 

w średniej emisji pyłów Województwa Podkarpackiego. 
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Rysunek 10 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych, Województwo 

Podkarpackie wg. Powiatów, WIOŚ Rzeszów, 2014 

Mapy stężeń średniorocznych przedstawione poniżej sporządzone zostały przez 

Wojewódzki Inspektorat Środowiska, na podstawie badań jakości powietrza Województwa 

Podkarpackiego w roku 2014. 

 

Rysunek 11 Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w powietrzu, Źródło: WIOŚ, Rzeszów, 

2014 

Miasto i Gmina Sieniawa położone są w obszarze stężeń średniorocznych 

dwutlenku siarki w granicach 3 – 4 μg/m3.  Stężenie średniodobowe nie przekroczyło 

ustalonej normy. 
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Rysunek 12 Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w powietrzu, Źródło: WIOŚ, Rzeszów, 

2014 

 

Gmina położona jest w obszarze stężeń średniorocznych dwutlenku azotu 

wahających się w granicach 5 – 6 μg/m3. Stężenie średniodobowe otrzymane na terenie 

Miasta i Gminy Sieniawa, nie przekroczyło ustalonej normy. 

Jeżeli chodzi o pył PM10, Gmina leży w obszarze stężeń średniorocznych równych 

8 – 20 μg/m3. W tym przypadku także ustalone normy nie zostały przekroczone. 
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Rysunek 13 Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w powietrzu, Źródło: WIOŚ, Rzeszów, 2014 

Spore znaczenie w kształtowaniu poziomu zanieczyszczeń ma niska emisja, która 

pochodzi ze spalania węgla w kotłowniach i paleniskach indywidualnych. Jest ona bardzo 

trudna do oszacowania i wykazuje się zmiennością sezonową. Wpływ na zanieczyszczenie 

powietrza Gminy ma także usytuowanie w jej obszarze dróg wojewódzkich, na których 

generowane są zanieczyszczenia liniowe, równie trudne do oszacowania. 

5.6 Gospodarka odpadami  

Od liczby mieszkańców przypadających na jednostkę powierzchni zależy ilość 

wytwarzanych odpadów. Ich ilość podnieść może obecność zakładów wytwórczych lub 

usługowych na danym obszarze. 

Gospodarkę odpadami na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa reguluje Uchwała Nr 

XXV.213.2012 wydana przez Radę Miejską w Sieniawie z dnia 4 grudnia 2012r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

i Gminy Sieniawa, oraz Uchwała Nr XXXIX.343.2014 wydana przez Radę Miejską 

w Sieniawie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 grudnia 2012r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
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i Gminy Sieniawa. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest aktem prawa 

miejscowego.  

Miasto i Gmina Sieniawa usytuowana jest w Północnym Regionie gospodarowania 

odpadami. 

 

Rysunek 14 Podział Województwa Podkarpackiego na Regiony Gospodarowania Odpadami, Źródło: 

WIOŚ, Rzeszów 

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Sieniawa odpowiedzialny 

jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie.  Siódmego 

października 2015 roku ogłoszone zostało zamówienie publiczne na Odbieranie 

i Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. 

Z terenu Miasta i Gminy Sieniawa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, 

na potrzeby której stosuje się odpowiednie pojemniki oraz worki, a mianowicie: 

 pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów; 

 kontenery na odpady typu KP o pojemności 3 – 38 m3; 
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 pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki 

odpadów o pojemności nie mniejszej niż 60l; 

 kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów; 

 kontenery na odpady budowlano – remontowe KP5 – KP10; 

 pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, 

zużyte baterie, itp. 

Worki oraz pojemniki muszą być oznaczone odpowiednim nadrukiem oraz powinny 

posiadać odpowiednią kolorystykę: 

 żółte – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale; 

 białe – szkło bezbarwne i kolorowe; 

 niebieskie – papier i tektura; 

 brązowy – biodegradowalne oprócz zielonych; 

 szary – popiół i żużel; 

 czarny – zmieszane odpady komunalne. 

Szczegółowe zasady i terminy odbioru odpadów z nieruchomości reguluje harmonogram 

odbioru ustalony dla właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady.  

W związku z realizacją planowanych inwestycji na terenie Miasta i Gminy 

Sieniawa można spodziewać się wzrostu wytwarzania następujących grup odpadów: 

 odpady budowlane; 

 odpady komunalne; 

 odpady wielkogabarytowe; 

 odpady niebezpieczne 

W dalszym ciągu odpady wytwarzane na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 

klasyfikowane będą głównie jako odpady komunalne. Z racji iż coraz większa część 

odpadów komunalnych poddawana będzie odzyskowi, wskazane jest zwiększenie ilości 

pojemników umożliwiających ich selektywną zbiórkę. Dodatkowo gmina wprowadzić 

powinna selektywną zbiórkę i system unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych, 

w tym zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i parków. Poza tym, 

można spodziewać się zwiększenia ilości osadów ściekowych wytwarzanych przez 

oczyszczalnie ścieków, dlatego warto by było rozważyć koncepcje zagospodarowania 

i wykorzystania tych odpadów w sposób inny niż składowanie.  

 W 2011 roku przyjęty został Gminny Program Usuwania Azbestu i wyrobów 

azbestowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Szczegóły dotyczące postępowania 
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z wyrobami zawierającymi azbest , ich ilość i stan oraz harmonogram ich usuwania 

zawarty jest w wyżej wymienionym dokumencie. 

 Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa są świadomi jak ważna jest racjonalna 

gospodarka odpadami ze względów ekologicznych, sanitarnych oraz estetycznych. Dlatego 

wspierają władzę, w działaniach prowadzonych na rzecz utrzymania porządku i czystości 

w gminie. 

5.7 Hałas  

Czynnikiem stresogennym powodującym przy dłuższej ekspozycji choroby, jest 

hałas. Rozwój infrastruktury transportowej, ilość eksploatowanych źródeł oraz poziom 

rozwoju społeczno – gospodarczego terenu, to kilka aspektów mających wpływ na jakość 

klimatu akustycznego.  

Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Rzeszowie w roku 2014 przeprowadził 

ocenę stanu akustycznego Województwa Podkarpackiego. Poziom hałasu 

komunikacyjnego mierzony został w 4 punktach, co przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 15 Rozmieszczenie punktów pomiarowo - kontrolnych  hałasu komunikacyjnego, Źródło: 

WIOŚ, Rzeszów, 2014 

Miasto i Gmina Sieniawa nie została objęta kontrolą WIOŚ w roku 2014, dlatego 

nie można równoznacznie stwierdzić poziomu hałasu komunikacyjnego w gminie. 

W miejscowościach Lubaczów, Polańczyk oraz Rymanów – Zdrój, gdzie przeprowadzone 

były pomiary, usytuowane są drogi wojewódzkie, dlatego można przypuszczać, że wyniki 

pomiarów jakie otrzymano w tych punktach będą porównywalne do sytuacji, jaka może 

panować w Mieście i Gminie Sieniawa. W dwóch pierwszych punktach pomiarowych 

odnotowano przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do 

funkcji, jaką pełnią dane tereny.  

Dlatego sięgamy do Raportu WIOŚ z roku 2013, kiedy to poziom hałasu mierzono 

w mieście o porównywalnym ruchu komunikacyjnym – Jarosław, co obrazuje poniższa 

mapa. 
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Rysunek 16 Punkty Pomiaru hałasu w roku 2012, WiOŚ, Rzeszów 

Z raportu wynika, iż w trzech punktach pomiarowych nie dotrzymane zostały 

dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

Pozostałe cztery dotrzymały dopuszczalne standardy akustyczne. 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, iż na terenie Miasta i Gminy 

Sieniawa istnieje zagrożeniem hałasem, związane z przebiegiem przez jej teren dróg 

wojewódzkich. Na terenie gminy, nie występują poważne źródła hałasu przemysłowego. 

5.8 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego są stacje radiowe, telewizyjne, 

telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne, urządzenia przesyłowe, itd. 

Pierwsze z wymienionych emitują do środowiska fale o wysokiej częstotliwości 

w przedziale 0,1 do 300 MHz, co ma duże znaczenie dla ochrony środowiska.  

Teren Gminy Sieniawa obciążony jest ryzykiem występowania szkodliwego 

promieniowania elektromagnetycznego, ze względu na usytuowanie na terenie gminy 

takich urządzeń jak: 

 linia napowietrzna 15KV; 

 stacje transformatorowe; 
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 oświetlenie drogowe; 

 stacje telefonii komórkowej. 

Z raportu WIOŚ za rok 2014 wynika, iż Inspektorat po przeanalizowaniu 45 

punktów pomiarowych pod kontem poziomu pól elektromagnetycznych na terenach 

wiejskich (Gmina Sieniawa), nie odnotował przekroczeń wartości dopuszczalnej 7 V/ m. 

Wartość natężenia przyjęto na potrzeby obliczeń równą 0,2 V/ m – wartość poniżej progu 

czułości sondy. 

Do wzrostu emisji promieniowania elektromagnetycznego przyczynić się może 

rozbudowa gminy, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, 

usługi radiotelekomunikacji lub telefonii komórkowej. Nie będzie to jednak znaczący 

wpływ, biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom emisji. 

5.9 Przeciwdziałanie poważnym awariom i klęskom żywiołowym 

Zagrożenia jakie mogą wystąpić na terenie gminy związane mogą być z istniejącą 

infrastrukturą techniczną, stwarzając zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także 

katastrofy wywołane siłami natury. Tego typu zdarzenia zmuszają władze gminy do 

prewencji oraz przeciwdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w gminie. 

Awarią nazywamy zdarzenie typu emisja, pożar lub eksplozja powstała na przykład 

w takcie transportu, procesu przemysłowego lub podczas magazynowania jednej lub 

większej ilości niebezpiecznych substancji. Tego typu zdarzenia prowadzą do 

natychmiastowego powstania zagrożenia życia, zdrowia ludzi, środowiska lub powstanie 

zagrożenia odsuniętego w czasie. 

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa mogą wystąpić zagrożenia: 

 naturalne – pożar, susze, gradobicia; 

 zagrożenia cywilizacyjne – transport materiałów niebezpiecznych, awarie 

urządzeń przemysłowych. 

W celu przeciwdziałania tego typu zagrożeniom planowane są na terenie gminy 

działania związane z przywracaniem funkcjonalności przyrodniczej, hamowanie odpływu 

wód, zwiększenie naturalnej retencji, ograniczenie zagrożeń powodziowych na terenach 

zalewowych Sanu (wodami powodziowymi Q1%, Q5%) a także zapobieganie 

i przeciwdziałanie awariom i monitorowanie stanu środowiska gminy. 
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6 Stan środowiska na obszarach objętych 
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Analiza zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 

2015 – 2021, nie wykazała przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

naturalne Miasta i Gminy Sieniawa, dlatego odstąpiono od dalszego opracowywania 

niniejszego podpunktu Prognozy. 

7 Analiza i ocena istniejących problemów ochrony 
środowiska i uwarunkowań środowiskowych, 
w szczególności dotyczących obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody 

Analiza aktualnego stanu środowiska Miasta i Gminy Sieniawa pozwoliła stwierdzić, 

iż nie występują tu problemy środowiskowe, mogące w znacznym stopniu uniemożliwić 

realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021. 

Obszary specjalnej ochrony usytuowane w obrębie Miasta i Gminy Sieniawa (np. 

Obszary Natura 2000, Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody 

Lupa) mogą zostać objęte bezpośrednim oddziaływaniem w czasie realizacji Strategii, 

jednak nie identyfikuje się istotnych problemów wynikających z jej realizacji. Obszar 

gminy położony w obrębie GZWP Nr 425, podlega szczególnej ochronie przed 

zanieczyszczeniami wód podziemnych, powierzchniowych oraz gatunków. Dlatego ważne 

jest, aby brać pod uwagę ograniczenia oraz zalecenia umieszczone w Strategii, mówiące 

o wykluczeniu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej, rekultywacja składowiska odpadów 

ograniczy zanieczyszczanie wspomnianych elementów środowiska. 

8 Ocena uwzględnienia celów ochrony środowiska 
ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym  

Poniżej przedstawione dokumenty pod rygorem nieważności, są wiążące dla 

dokumentów szczebla niższego. Cele ochrony przyrody szczebla międzynarodowego, 
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wspólnotowego oraz krajowego odzwierciedlają się w prawie krajowym oraz 

dokumentacji tworzonej na jego podstawie, obejmującej politykę w zakresie ochrony 

środowiska. Przykładem tego typu dokumentu na szczeblu krajowym są: 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020; 

 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030; 

 Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 

2016. 

Wykazane w punkcie 2.2 Powiązania z innymi dokumentami, pozwalają stwierdzić, 

iż cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym oraz 

krajowym uwzględnione zostały w analizowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Sieniawa na lata 2015 – 2021.  

Strategia planuje zadania które pozwolą prawidłowo funkcjonować ochronie 

środowiska na terenie Gminy. Podczas sporządzania niniejszej Prognozy oraz 

analizowanej Strategii brano pod uwagę obowiązujące przepisy prawne z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody. 

9 Oddziaływania transgraniczne 

Realizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021 nie będzie 

powodować znaczących negatywnych oddziaływań transgranicznych. 

10 Oddziaływanie na środowisko realizacji Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021 

10.1 Identyfikacja oddziaływań na środowisko 

Po analizie Strategii Rozwoju określono oddziaływania jakie powstaną podczas jej 

realizacji na środowisko gminy. Użytki rolne ulegną urbanizacji, co spowoduje zajęcie 

gleb o średniej jakości. Emisja zanieczyszczeń będzie kolejnym oddziaływaniem, 

generowana w przydomowych kotłowniach oraz komunikacji, emisja hałasu, powstawanie 

ścieków oraz odpadów komunalnych. Ekspansja zabudowy w pewnym stopniu ograniczy 

zasięg obszarów biologicznie czynnych. Naturalna szata roślinna na niektórych obszarach 



PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA  
NA LATA 2015 - 2021 

 45 

zastąpiona będzie roślinnością kultywowaną. Nieszczelne sieci infrastruktury oraz 

nieprawidłowo eksploatowane mogą się przyczyniać do zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych oraz podziemnych. Przewidywane oddziaływania miały będą charakter 

bezpośredni, pośredni, długoterminowy i trwały. Na podstawie analiz wykonanych na 

potrzeby Prognozy Oddziaływania, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu 

realizacji Strategii Rozwoju na środowisko naturalne Miasta i Gminy Sieniawa. 

10.2 Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidywanych 
oddziaływań na wybrane elementy środowiska 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Zaplanowane w Strategii realizacje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

eliminować będą zagrożenia zanieczyszczenia wód. W wyniku rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej, ograniczy się przenikanie oraz dzikie odprowadzanie zanieczyszczeń do 

środowiska wodnego. Przyczyni się to do polepszenia stanu wód, a co za tym idzie 

ograniczony zostanie proces eutrofizacji. Ważne będzie także zrealizowanie zadań 

z zakresu gospodarki odpadami, systematyczna i selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych, a także odpowiednie postępowanie z odpadami przemysłowymi pozwoli 

zadbać o środowisko przyrodnicze gminy. Planowana prawidłowa rekultywacja 

składowiska odpadów również przyczyni się do ochrony jakości wód gminy. 

Przewiduje się oddziaływania: 

 bezpośrednie,  

 długoterminowe,  

 trwałe,  

 negatywne oraz pozytywne,  

 miejscowe,  

 lokalne,  

 brak oddziaływań znacząco negatywnych.  

Skanalizowanie całego obszaru Gminy Sieniawa, spowoduje pośrednie pozytywne 

oddziaływania na jakość wód w rzece San. 

Klimat 

Na zmiany klimatu Miasta i Gminy Sieniawa złożyć się może tak zwana niska 

emisja. Jej niewielki udział nie spowoduje dużych oddziaływań na klimat gminy. 
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Planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pozwoli zmniejszyć 

emisję niską w gminie. 

Przewiduje się oddziaływania: 

 mało istotne,  

 długotrwałe,  

 lokalne zmiany mikroklimatyczne  

 brak oddziaływań znacząco negatywnych. 

Krajobraz 

Przekształcenia krajobrazu przy wdrożeniu założeń Strategii Rozwoju Miasta 

i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021 są nieuniknione. Będą to głównie zmiany związane 

z powstaniem nowej zabudowy na terenach przestrzeni otwartej. W obszarze rolniczym 

pojawi się zabudowa kubaturowa oraz tereny komunikacyjne. Dlatego ważne jest aby 

zadbać o ład przestrzenny, estetykę nowopowstałych budynków oraz gospodarkę zielenią.  

Oddziaływania w kontekście krajobrazu będą miały charakter: 

 pośredni,  

 długoterminowy,  

 negatywny – zauważalny lecz nie powodujący istotnych zmian 

jakościowych.  

Przy stosowaniu się zaleceń dotyczących ładu przestrzennego, estetyki oraz 

gospodarki zielenią, zabezpieczy obszar przed wystąpieniem skutków znacząco 

negatywnych. 

Ocena oddziaływania na klimat akustyczny 

W trakcie prac budowlanych oraz modernizacyjnych wykorzystywany sprzęt będzie 

źródłem hałasu oraz drgań. Powstający hałas wpłynie na mieszkańców oraz faunę co może 

spowodować jej okresową relokację. Warunki tymczasowe miną wraz z zakończeniem 

prac, a normy hałasu na nowopowstałych odcinkach, analogicznie jak dla pozostałych 

dróg, zastaną zachowane. 

Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości 

hałasu na terenach otaczających place budowy, należy jednak pamiętać, że proces 

budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie 

niedogodności akustyczne ustaną. Oddziaływania będą krótkoterminowe, a ich 



PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA  
NA LATA 2015 - 2021 

 47 

charakter odwracalny. Utrzymanie nawierzchni dróg w dobrym stanie nie spowoduje 

wzrostu poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy. 

11 Analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami 
projektu dokumentu na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 
oraz obszar Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054 
ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000 

Poprzez analizę i ocenę przewidywanych działań na obszar dokonano oceny Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021. Analizy oddziaływań dokonano 

w zależności od: 

 rodzaju oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 

 trwałości ich występowania – krótkoterminowe, średnioterminowe, 

długoterminowe, stałe, chwilowe. 

Analizy dokonano łącznie dla etapu budowy oraz eksploatacji. Analiza wykazała 

w obydwu przypadkach wystąpienie małoznaczących oddziaływań bezpośrednich, 

długoterminowych, trwałych spowodowane zajęciem obszaru chronionego a co za tym 

idzie, ograniczenie przestrzeni żerowania ptaków, przy czym nie są to obszary siedlisk 

bytowania i rozrodu chronionych gatunków, nie dotyczy to także gatunków 

priorytetowych, a obszary żerowania ograniczone zostaną tylko w niewielkim stopniu. 

Istnieje możliwość wystąpienia małoznaczących oddziaływań pośrednich, 

długoterminowych, powstających w wyniku zanieczyszczeń spowodowanych zwiększoną 

emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych, z emisji niskiej, emisji ścieków oraz 

wytwarzania odpadów. Mogą także wystąpić oddziaływania pośrednie, krótkotrwałe 

dotyczące etapu realizacji. 

Jeżeli chodzi o integralność, nie występuje zagrożenie oraz oddziaływania znacząco 

negatywne dla integralności obszaru, powodem jest niski odsetek zajmowanego obszaru 

pod planowane inwestycje. Nie wystąpią więc tu oddziaływania oraz zajęcie siedlisk 

kluczowych dla funkcjonowania obszaru. Dlatego stwierdza się możliwość wystąpienia 

małoznaczących oddziaływań pośrednich. 

Zastosowano trójstopniowe kryteria pozwalające określić na ile zostanie utrzymany 

korzystny status ochrony obszarów chronionych: 
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 pozytywne – oddziaływanie bezpośrednio związane z ochroną obszaru 

Natura 2000 lub wynikające z tej ochrony; 

 neutralne – wpływ nieznaczący - oddziaływanie nie powodujące 

negatywnych oddziaływań dla właściwego stanu ochrony; 

 znacząco negatywne – istotny wpływ negatywny – oddziaływanie 

powodujące zagrożenia dla właściwego stanu ochrony. 

Ocena przewidywanych oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralności 

obszarów Dolina Dolnego Sanu oraz Lasy Sieniawskie 

Przewiduje się neutralny charakter oddziaływań na cele i przedmioty obszaru 

Natura 2000. Stwierdza się iż realizacja nie zagrozi zrównoważonemu bytowi populacji 

gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. 

Działania jakie podjęte zostaną w ramach wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy 

Sieniawa, nie kwalifikują się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.  

12 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, usuwanie 
barier, ograniczanie i kompensację przyrodniczą 
przewidywanych negatywnych oddziaływań na 
środowisko 

Analiza pozwoliła stwierdzić, iż nie przewiduje się wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na poszczególne elementy środowiska oraz cele, przedmiot ochrony oraz 

integralność obszarów Natura 2000. Na podstawie czego, odstępuje się od przedstawienia 

rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających wpływ przedsięwzięć zawartych w Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021. Brak przewidywanych istotnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym obszary Natura 2000, Sieniawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody Lupa) oraz brak niebezpieczeństwa 

wystąpienia nieodwracalnego zniszczenia bioróżnorodności, pozwala na odstąpienie od 

proponowania przeprowadzenia działań kompensacji przyrodniczej. 
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13 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji Strategii oraz częstotliwości ich 
przeprowadzania  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa przewiduje analizę skutków realizacji 

strategii, w postaci: 

 bieżącej kontroli realizowanych zadań – co roku; 

 monitoringu operacyjnego – raz na dwa lata; 

 monitoringu strategicznego – raz na trzy lata; 

 dwukrotnej ewaluacji – w roku 2018 (po połowie okresu wdrażania) oraz w roku 

2022 (po zakończeniu kolejnego okresu realizacji). 



PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY SIENIAWA  
NA LATA 2015 - 2021 

 50 

Spis rysunków 

Rysunek 1 Usytuowanie Gminy Sieniawa w Powiecie Przeworskim, ................................ 17 

Rysunek 2 Usytuowanie Miasta oraz Sołectw Gminy Sieniawa, ........................................ 18 

Rysunek 3 Dolina dolnego Sanu, PLH180020, Miasto i Gmina Sieniawa ......................... 20 

Rysunek 4 Lasy Sieniawskie, PLH180054, Miasto i Gmina Sieniawa ............................... 21 

Rysunek 5 Położenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ........................... 24 

Rysunek 6 Rozmieszczenie komunalnych ujęć wód podziemnych na tle głównych 

zbiorników wód podziemnych, Źródło: WIOŚ, Rzeszów, 2014 ......................................... 27 

Rysunek 7 Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu operacyjnego stanu 

chemicznego wód podziemnych i klasy jakości wód podziemnych, WIOŚ, Rzeszów, 2012

 ............................................................................................................................................. 29 

Rysunek 8 Rozmieszczenie punktów pomiarowo – kontrolnych monitoringu wód 

powierzchniowych, WIOŚ, Rzeszów, 2014 ........................................................................ 30 

Rysunek 9 Emisja zanieczyszczeń gazowych bez CO2 z zakładów szczególnie 

uciążliwych, Województwo Podkarpackie wg. Powiatów, WIOŚ Rzeszów, 2014 ............ 33 

Rysunek 10 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych, 

Województwo Podkarpackie wg. Powiatów, WIOŚ Rzeszów, 2014 ................................. 34 

Rysunek 11 Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w powietrzu, Źródło: 

WIOŚ, Rzeszów, 2014 ........................................................................................................ 34 

Rysunek 12 Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w powietrzu, Źródło: WIOŚ, 

Rzeszów, 2014 ..................................................................................................................... 35 

Rysunek 13 Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w powietrzu, Źródło: WIOŚ, 

Rzeszów, 2014 ..................................................................................................................... 36 

Rysunek 14 Podział Województwa Podkarpackiego na Regiony Gospodarowania 

Odpadami, Źródło: WIOŚ, Rzeszów ................................................................................... 37 

Rysunek 15 Rozmieszczenie punktów pomiarowo - kontrolnych  hałasu komunikacyjnego, 

Źródło: WIOŚ, Rzeszów, 2014 ........................................................................................... 40 

Rysunek 16 Punkty Pomiaru hałasu w roku 2012, WiOŚ, Rzeszów .................................. 41 

 

Spis tabel 

Tabela 1 Poziom zakwaszenia i potrzeba wapnowania gleb, WIOŚ, 2014 ......................... 26 

Tabela 2 Ujęcia wód podziemnych Gminy Sieniawa ...... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tabela 3 Wyniki klasyfikacji stanu/ potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu 

wód w jednolitych częściach wód rzecznych WIOŚ, Rzeszów, 2014 ................................ 32 
  


