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1. WSTĘP 
 
1.1. Cel i podstawa prawna 

 
Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne zostało sporządzone przez Biuro Rozwoju 

Miasta Przemyśla dla potrzeb zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w celu 
określenia polityki przestrzennej gminy/miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 13/2011 z dnia 24 lutego 
2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005 dla obszaru 
miasta w jego granicach administracyjnych. 

Obowiązek sporządzania opracowania ekofizjograficznego na potrzeby każdego rodzaju 
opracowania planistycznego, w tym także dla studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta wynika z art.72, ust. 4 i 5 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150  
z późn. zm.). 

Opracowanie ekofizjograficzne jest jednym z podstawowych materiałów wejściowych, 
towarzyszących sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i formułowaniu jego ustaleń, stosownie do zakresu problemowego zapisanego, 
zarówno w art.10 powołanej wyżej ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  jak i w art. 72 u stawy z dnia27 kwietnia 2001 r.  Prawo 
ochrony środowiska. 

Opracowanie ekofizjograficzne nie stanowi załącznika Studium i nie podlega uchwaleniu. 
 
 

1.2. Zakres opracowania i materiały źródłowe 
 

Podstawowy zakres problemowy i tryb sporządzania opracowania ekofizjograficznego 
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz.1298). 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe powinno zawierać pełną informację  
o środowisku oraz jego funkcjonowaniu i stanowić podstawę do formułowania 
przyrodniczych celów w opracowaniach planistycznych z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego oraz określenia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 
wynikających z cech środowiska. 

Zakres opracowania ekofizjograficznego obejmuje:  
� charakterystykę poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz ich 

wzajemnych powiązań, 
� diagnozę stanu środowiska,  
� wstępną prognozę zmian zachodzących w środowisku,  
� ocenę przydatności środowiska dla potrzeb określonych funkcji przestrzennych 

oraz waloryzację wartości przyrodniczych, 
� określenie uwarunkowań ekofizjograficznych zapewniających funkcjonowanie 
środowiska przyrodniczego. 

Autorzy niniejszego opracowania określili jego zakres i problematykę jako opracowanie 
ekofizjograficzne podstawowe dostosowując je do skali opracowania.  
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Materiały źródłowe wykorzystane do opracowania ekofizjograficznego: 
1) Aktualizacja Opracowania Fizjograficznego ogólnego dla miasta Przemyśla w skali 

1:10 000, E. Nowak, Rzeszów 1996 r. 
2) Program ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010 – 2013 z perspektywą 

do 2017 r. 
3) Plan gospodarki odpadami dla miasta Przemyśla na lata 2010 – 2013 z perspektywą do 

2017 r. 
4) Program ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”. 
5) Rejestr Zabytków.  
6) Karty Ewidencji Stanowisk Archeologicznych. 
7) Rejestr Pomników Przyrody 
8) „Aleje Pamięci Przemyskie Cmentarze” Irena Zając , Przemyśl 2004 r. 
9) Inwentaryzacja drzew - pomników przyrody na terenie miasta Przemyśla wyk. A. 

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

„Przemyśl” wyk. BIO Rzeszów 1995r. 
12) Geografia fizyczna Polski - J. Kondracki, PWN Warszawa 1998 r. 
13) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Przemyśla, 
14) Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla, 
15) Lokalny program rewitalizacji miasta Przemyśla, 
16) Raport o stanie miasta, 
17) Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Przemyśla, 
18) Strategia rozwoju turystyki dla miasta Przemyśla, 
19) Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla miasta Przemyśla 
20) Wykazy projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy 

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, 
21) Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl, 
22) Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim na lata 2007-2009, Urząd 

Statystyczny, Rzeszów, 2010, 
23) Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2010 r. US Rzeszów; 
24) Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, US  Rzeszów, 2010 r.; 
25) Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w roku 2010 WIOŚ 

Rzeszów,2011 r., 
26) Raporty o stanie środowiska województwa podkarpackiego na lata 1999 -2008, WIOŚ 

Rzeszów, 2009 r., 
27) Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 20010 r., WIOŚ 

Rzeszów 2010 r., 
28) Informacje uzyskane z urzędów i instytucji. 
 
Ponadto przy niniejszym opracowaniu wykorzystano: 
� opracowania ekofizjograficzne ogólne wykonane do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych na terenie miasta Przemyśla, 
� prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych na terenie miasta Przemyśla. 
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1.3. Metodyka i forma opracowania 
 

Metodyka sporządzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U.  
Nr 155, poz.1298), które bezpośrednio odnosi się do zakresu problemowego opracowania, 
pośrednio jednak ustala jego ogólną metodykę, wskazując trzy zasadnicze etapy prac:  
1. sporządzenie charakterystyki środowiska, 
2. przeprowadzenie ocen,  
3. sformułowanie wniosków, określających uwarunkowania rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego. 
 
Podstawą sporządzenia niniejszego opracowania było: 

� kartowanie terenu, 
� analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map i opracowań tekstowych.  
 
Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej, jego zawartość jest zgodna  

z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych, z dnia 9.09. 2002 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1298). 
 

 
2. CHARAKTERYSTYKA STANU I  FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 
 

2.1. Położenie i charakterystyka ogólna 
 

Opracowaniem objęto miasto Przemyśl, w jego granicach administracyjnych. 
Przemyśl leży we wschodniej części woj. Podkarpackiego, ok. 78 km na południowy-

wschód od Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy państwowej z Ukrainą. 
Przemyśl graniczy: od wschodu i zachodu z Gminą Przemyśl, od południowego zachodu  

z Gminą Krasiczyn, od północy z Gminą Żurawica i od północnego wschodu z Gminą 
Medyka.  

Przemyśl jest miastem na prawach powiatu grodzkiego oraz stolicą i siedzibą władz 
powiatu ziemskiego, w skład którego wchodzi 10 gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko, 
Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica. 

 
Powierzchnia miasta wg. stanu na 1.01.2010 rok wynosiła 4618 ha, z czego 2467 ha 

stanowiły użytki rolne, 413 ha grunty leśne, 1521 ha tereny zurbanizowane, tereny różne  
i nieużytki zajmują 89 ha a grunty pod wodami 128 ha. Wg statystyki aż 568 ha gruntów 
ornych miasta jest odłogowanych, stanowią one 59,1 % wszystkich gruntów ornych miasta.  

 
Ludność miasta, wg. stanu na 1.01.2010 wynosiła 66 389 osób, na 1km2 powierzchni 

miasta przypada średnio 1517 osób. Pod względem liczby ludności i gęstości zaludnienia 
miasto Przemyśl jest drugim co do wielkości miastem w woj. podkarpackim. 

Wskaźnik feminizacji miasta jest wysoki i wynosi 114 kobiet na 100 mężczyzn (104,6 dla 
województwa podkarpackiego).  

Z analizy struktury wiekowej wynika, że ludność w wieku produkcyjnym stanowi 
65,50%, w wieku przedprodukcyjnym15,50% i w wieku poprodukcyjnym 19,00%. 
Średni wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku przedprodukcyjnym  

i poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) dla Przemyśla jest 
niższa niż wskaźnika dla woj. podkarpackiego i wynosi 54,80 %. 
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Podobnie jak w całym kraju, na przestrzeni lat 2000 – 2010 zauważa się systematyczne 
zmniejszanie liczby mieszkańców o ok. 1 520 osób. Zmniejszeniu ulega udział ludzi młodych, 
w wieku przedprodukcyjnym o ok. 7 020 osób w populacji przy jednoczesnym wzroście 
ludności w wieku produkcyjnym o ok. 3 760 osób i poprodukcyjnym o ok. 1 730 osób. 

 
Przemyśl, swoją historię i rozwój zawdzięcza położeniu geograficznemu. Usytuowanie 

przy najdalej wysuniętej na wschód granicy Unii stwarza korzystne warunki do rozwoju 
międzynarodowego handlu i turystyki oraz wymiany intelektualnej. Sąsiedztwo chłonnych 
rynków oraz położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych powoduje, że 
Przemyśl jest atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych inwestycji. Doświadczenia  
w kontaktach z Ukrainą, znajomość przepisów oraz istniejące więzi gospodarcze i kulturalne 
stawiają Przemyśl w roli pośrednika w nawiązywaniu współpracy innych miast i państw  
z Ukrainą. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera przed miastem wiele nowych 
możliwości.  
 
 

2.2. Charakterystyka elementów fizjograficznych 
 

2.2.1. Rzeźba terenu 
Według podziału fizjograficznego /J. Kondrackiego/ miasto Przemyśl, leży w obrębie 

jednostek fizjograficznych, przedstawionych w tabeli poniżej. 
 
Tab. Nr 1 Podział fizjograficzny wg J. Kondrackiego  
Podobszar Prowincja Podprowincja Makroregion Mezoregion 

Pradolina 
Podkarpacka 

Północne 
Podkarpacie 

Kotlina 
Sandomierska 

Podgórze 
Rzeszowskie 
Pogórze 
Dynowskie 

Karpaty 
Zachodnie  
z Podkarpaciem 

Zewnętrzne 
Karpaty 
Zachodnie 

Pogórze 
Środkowo – 
beskidzkie Pogórze 

Przemyskie 

Karpaty 
Podkarpacie  
i Kotliny 
Wewnętrzne 

Karpaty 
Wschodnie 

Wschodnie 
Podkarpacie 

Płaskowyż Sańsko - Dniestrzański 

 
Specyficzne położenie miasta w granicach 5 jednostek fizjograficznych odzwierciedla 

cechy środowiska przyrodniczego miasta, w tym rzeźbę jego terenu.  
Tereny miasta, położone na północ i wschód od rzeki San leżą obrębie Makroregionu  

Kotlina Sandomierska w obrębie Mezoregionu Podgórze Rzeszowskie. Jest to fragment 
wierzchowiny lessowej o urozmaiconej rzeźbie i zróżnicowanym nachyleniu, porozcinanej 
głębokimi dolinami, o różnym kształcie. Zróżnicowanie rzeźby i nachylenia terenu są tu 
znaczne.  

W obrębie Podgórza Rzeszowskiego wydzielono następujące formy morfologiczne 
rzeźby: 
� Wierzchowina lessowa –wznosi się na wysokości 220 – 280 m n.p.m., charakteryzuje 

się zróżnicowanymi nachyleniami terenu i znacznym urozmaiceniem rzeźby. 
� Doliny nieckowate – stanowią formy rzeźby o łagodnych zboczach, przechodzących 

niewyraźnie w suche dna. 
� Wąwozy lessowe -  formy o prawie pionowych zboczach i płaskich, przeważnie 

podmokłych dnach. 
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Wschodnia część miasta leży w obrębie Mezoregionu Pradolina Podkarpacka, 
stanowiącego na terenie miasta płaskie obniżenie, o szerokości ok. 5 km. Obniżenie to 
wykorzystują współczesne doliny rzek Sanu i Wiaru, nabudowując je aluwiami i tworząc  
w jego obrębie system teras.  

Nachylenie terenu Pradoliny Podkarpackiej jest niewielkie i nie przekracza 8 %. 
 
Dolina Sanu, o szerokości 100 m (w centrum miasta) do 5 km (okolice wsi Hurko) 

stanowi główną bazę erozyjną tego obszaru. Zróżnicowanie morfologiczne, w obrębie doliny 
jest niewielkie i spowodowane antropomorficznie, przez budowę sieci drogowej, kolejowej 
oraz wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w centralnej części miasta.  
 
Główne formy morfologiczne Pradoliny Podkarpackiej to: 
� Terasa zalewowa – zajmuje niewielkie powierzchnie doliny Sanu, wyniesione od 1m do  

6 m nad średni stan wody w rzece. Nachylenia terenu są tu niewielkie i wynoszą od  
0% – 2%, lokalnie do 5 %. Terasa w czasie wysokich stanów wód w rzece jest zalewana. 

� Terasa nadzalewowa – zdecydowanie dominuje w obrębie miejskiego odcinka doliny 
Sanu. Wyniesiona jest średnio od 6 m – 9 m nad średni stan wody w rzece San. 
Charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą, płaską powierzchnią o niewielkim 
nachyleniu 0 – 5 %. Lokalnie porozcinana jest przez starorzecza. 

� Terasa wysoka (nadzalewowa II) – wyniesiona jest średnio od 10 m -14 m, nad średni 
stan wody w rzece San. W obrębie miasta Przemyśla występuje fragmentarycznie. 
Miejscami jest ona nadbudowana osadami stożków napływowych, deluwiów lub 
nasypów pochodzenia antropologicznego. 

� Starorzecza – dobrze zachowane formy erozyjne, wcięte do poziomu warstwy 
zalewowej, nie wypełnione aluwiami. W czasie powodzi są one zalewane bądź 
podtapiane, w innych okresach tworzą podmokłości stałe. 

� Doliny boczne –są to doliny większych dopływów Sanu, takich jak: Wiar, Jawor, 
Kurcianka, Średnica, Ług i inne. Największą doliną boczną jest dolina Wiaru. Doliny 
boczne są na ogół płaskodenne, posiadają zróżnicowane profile zboczy, nachylenia dna 
dolin są niewielkie, przeważnie od 0% - 5%. Przy ujściu niektórych dolin bocznych do 
doliny głównej zostały usypane stożki napływowe. 

� Stożki napływowe (stożki aluwialne) – rozłożyste (wachlarzowate) nagromadzenie 
osadów naniesionych przez wody płynące. Ma płaską, prawie poziomą powierzchnię 
nachyloną w kierunku spływu wód. Powstają przy ujściu niektórych dolin bocznych do 
doliny głównej rzeki San. Kształtują się w czasie zmniejszenia spadku lub ilości 
niesionego przez wody materiału skalnego. 

 
Północno - zachodnia i południowo - zachodnia część miasta leży w obrębie Prowincji 

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem.  
 
Północno - zachodnia część miasta Przemyśla, na północ od rzeki San leży w obrębie 

Mezoregionu Pogórze Dynowskie. Wyżynna powierzchnia Pogórza jest wyniesiona do 
wysokości 280 – 350 m n.p.m., pociętą dolinami, o różnej wielkości i kształcie. Powierzchnia 
Pogórza jest intensywnie niszczona przez występujące w obrębie stoków  ruchy masowe  
w postaci osuwisk i złazisk pokryw wietrzelinowych. Występowanie i intensywność osuwisk 
zależy od stopnia nachylenia stoku, jego ekspozycji oraz pokrycia terenu. 

Południowo- zachodnia część miasta Przemyśla, na południe od rzeki San, leży w obrębie 
Mezoregionu Pogórze Przemyskie. Jest to mało rozczłonkowane Pogórze, wznoszące się do 
wysokości od 260 – 350 m n.p.m. Pogórze posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę, bogatą  
w formy morfologiczne, jest bardzo atrakcyjne widokowo. 
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Rzeźbę południowo- wschodniej części miasta Przemyśla tworzy Makroregion  

Płaskowyż Sańsko – Dniestrzański. Jest on makroregionem Wschodniego Podkarpacia 
położonym prawie w całości na terytorium Ukrainy, tylko mały jego fragment, nad dolnym 
Wiarem, na południe od Przemyśla znajduje się na terytorium Polski. Płaskowyż 
charakteryzujący się mniejszym niż na Pogórzu zróżnicowaniem wysokości względnych, przy 
maksymalnym wzniesieniu terenu od 230 do ok. 280 m n.p.m. Słabo urzeźbione zrównania 
wierzchowinowe, przechodzą w stoki o nierównym nachyleniu, w obrębie których niekiedy 
występują osuwiska skalno- wietrzelinowe. Płaskowyż przecinają doliny nieckowate i 
wciosowe, wcięte w zbocza, w obrębie których zachodzą intensywne procesy erozyjne. 
 

Formami morfologicznymi występującymi w obrębie Pogórza Dynowskiego i Pogórza 
Przemyskiego oraz Płaskowyżu Sańsko - Dniestrzańskiego są:  

� Zrównania wierzchowinowe - stanowią wierzchołkowe, płaskie fragmenty wzniesień, 
wznoszą się na wysokości od 230 - 390 m n.p.m.. Są to formy bardzo słabo urzeźbione  
o nachyleniu do 8 %. 

� Stoki – fragmenty terenu o dużym urozmaiceniu rzeźby, nierównomiernych, 
zróżnicowanych nachyleniach terenu od 5% do ponad 20%, z licznymi załamaniami 
spadków. 

� Osuwiska – formy ukształtowane przez ruchy mas ziemnych. Znaczna część stoków 
niszczona jest przez osuwiska typu skalno – wietrzelinowego. W obrębie obszarów 
objętych osuwiskami występują następujące formy rzeźby: nisze osuwiskowe, garby, 
wały ziemne i obrywy. Powierzchnia osuwisk powiększa się, szczególne wzmożenie 
ruchów masowych występuje po intensywnych i długotrwałych opadach. 
W roku 2010 została opracowana, przez mgr E. Nowaka, Mapa morfologiczna miasta 
Przemyśla w skali 1:2 000, na której wyznaczone zostały granice osuwisk pewnych, 
osuwiska nieczynne, osuwiska aktywne oraz skarpy.  

� Doliny nieckowate – formy o łagodnie nachylonych zboczach, przechodzących  
w szerokie dna, których osiami okresowo lub stale płyną cieki wodne. 

� Doliny wciosowe – formy o głęboko wciętych zboczach (wys. Od 5 – 20 m) w postaci 
skarp i wąskich podmokłych dnach. Są to formy, w obrębie których procesy erozyjne są 
bardzo intensywne. 

 
Poza formami naturalnymi, w obrębie miasta występują formy sztuczne takie jak: 

� Forty  – umocnienia obronne Twierdzy Przemyśl, wybudowane w latach 1873 – 1910, 
otaczające miasto podwójnym pierścieniem. Forty połączone są drogami fortecznymi, 
przeprowadzonymi głębokimi wykopami lub osłonięte nasypami. 

� Wyrobiska poeksploatacyjne – wyrobiska po eksploatacji lessów dla ceramiki 
budowlanej, w dawnych cegielniach Nehrybka i Buszkowice. Wyrobisko 
poeksploatacyjne glin w Herburtowie, zostało wykorzystane do składowania odpadów 
komunalnych /składowisko zamknięte/. Wyrobiska ograniczają skarpy o wys. do 15 m. 

� Nasypy i wykopy - wykorzystane do prowadzenia sieci drogowej i kolejowej. 
� Sztuczne skarpy – występują najczęściej w śródmieściu , gdzie umocnione są murami 

oporowymi, co pozwala na lokalizację zabudowy w obrębie stoków o nachyleniu  
ok. 12%. 

� Skarpy miedzowe – o wysokości od 1 – 5 m, występują w obrębie terenów rolnych, 
powstałe w wyniku uprawy pól, w obszarach szczególnie wrażliwych na erozję.  
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Mapę rzeźby terenu miasta Przemyśla w skali 1:10 000 opracowano na podstawie 
kartowania i inwentaryzacji terenu oraz dostępnych materiałów archiwalnych,. Za podstawę 
służyła Mapa morfologiczna Przemyśla w skali 1:2 000 wykonana w 2010 r przez E Nowaka. 

Powyższe opracowanie pozwoliło na dość precyzyjne wyznaczenie granic form 
morfologicznych występujących w obszarze miasta Przemyśla. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że obszar miasta Przemyśla 
charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu, która decyduje o jego przydatności do 
zagospodarowania przestrzennego i sposobie zagospodarowania. 

 
Najkorzystniejsze warunki morfologiczne, nie stwarzające ograniczeń w sposobie 

zagospodarowania występują w obrębie terasy wysokiej rzeki San, spłaszczeń 
wierzchowinowych oraz fragmentów stoków o nachyleniu nie przekraczającym 8 %. 

 
Trudniejsze do zagospodarowania są fragmenty stoków o nachyleniu od 8% - 20%.  Naturalna 

rzeźba terenu wymaga wykonania prac niwelacyjnych, szczególnie przy budowie ciągów 
komunikacyjnych i budynków o dużej kubaturze. 

 
Niekorzystne warunki morfologiczne występują w obrębie: 
� Stoków o nachyleniu powyżej 20% i skarp oraz osuwisk nieczynnych – terenów 

predysponowanych do powstania osuwisk. Zagospodarowanie terenu możliwe po 
uzyskaniu pozytywnej opinii, po badaniach geologiczno – inżynierskich i trwałym 
ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych, 
ustalonych w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych 
trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu przepisów w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (ustawa z 
11.08.2001 r  - o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Dz.U.2001 
nr 84 poz. 908). 

� Osuwisk czynnych – aktualnie aktywnych. Tereny objęte osuwiskiem czynnym 
zaleca się, po wykonaniu prac zabezpieczających i zahamowaniu ich aktywności,  
w ramach zagospodarowania przestrzennego, przeznaczyć pod zalesienia, wykorzystać 
jako ogródki działkowe, tereny zielone i rekreacyjne. 

� Terasy zalewowej rzeki San, jej większych dopływów oraz osi dolin ich dopływów  
i starorzeczy - narażonych na zalewanie wodami powodziowymi tych rzek. Zaleca się 
wyłączenie lokalizacji trwałej zabudowy kubaturowej. 
 
W ocenie i klasyfikacji terenu dla potrzeb planowania i zagospodarowania 
przestrzennego należy również uwzględnić ograniczenia wynikające z budowy 
geologicznej, warunków wodnych, topoklimatu, stanu środowiska oraz ochrony 
środowiska i przyrody.  

 
2.2.2. Warunki geologiczne 

 
Według J. Kondrackiego Przemyśl położony jest w obrębie trzech geologicznych 

jednostek strukturalnych: 
� Karpaty Zewnętrzne – w obrębie miasta Przemyśla, teren budują utwory jednostki 

skolskiej (głównie warstwy inoceramowe senonu) nasunięte na wąską strefę  
sfałdowanych utworów tortonu lub na jednostkę stebnicką. Jednostka skolska, łącznie z 
tymi elementami strukturalnymi, nasunięta jest na niezaburzone osady miocenu 
Zapadliska Przedkarpackiego. W obrębie Przemyśla fałdy układają się na kształt leżącego 
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wachlarza, z regularnymi synklinami i antyklinami o niezbyt stromych upadach warstw. 
Charakterystycznym zjawiskiem jest tu skręt elementów strukturalnych tej części 
jednostki, nazwanej sinusoidą przemyską. W strefie tego skrętu fałdy przyjmują 
rozciągłość południkową lub nawet prostopadłą do biegu Karpat Fliszowych. 

� Brzeżna Strefa Wschodnio – Karpacka - zbudowana jest ze sfałdowanych, 
molasowych osadów miocenu, głównie niższego, nasuniętego na niesfałdowane utwory 
miocenu Zapadliska Przedkarpackiego, tworząc tzw. jednostkę stebnicką. Na wschód od 
granicy państwa, w skład tej jednostki wchodzą również utwory fliszowe, wykształcone 
podobnie do utworów serii skolskiej. Występują w nich główne złoża ropy naftowej 
Karpat Ukraińskich i Rumuńskich. Ku zachodowi jednostka Stebnicka chowa się pod 
nasunięciem jednostki skolskiej i dalszy jej przebieg nie jest znany. 

� Zapadlisko Przedkarpackie – jest to rów tektoniczny wypełniony osadami 
mioceńskimi, głównie iłami krakowieckimi i iłołupkami, powstały w wyniku ostatniego 
wydźwignięcia się Karpat podczas sfałdowań alpejskich, w okresie środkowego 
trzeciorzędu. 
Obszar miasta Przemyśla, ze względu na położenie w trzech jednostkach geologicznych 

posiada złożoną budowę geologiczną. 
 

 
Rys. Nr 1  Warunki geologiczne na terenie miasta Przemyśla. 
 
 
Charakterystyka warunków gruntowych 

Opracowanie tego materiału wykonano w oparciu o „Aktualizację opracowania 
fizjograficznego ogólnego dla miasta Przemyśla w skali 1: 10 000”, Rzeszów 1996 r, wyk. 
przez E. Nowaka oraz materiały archiwalne. 

Występujące na terenie miasta Przemyśla osady scharakteryzowano i oceniono z punktu 
ich przydatności dla celów budownictwa oraz ich odporności na działanie procesów 
niszczących i przeobrażających ten teren. 
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Występujące tu utwory wykazują bardzo dużą różnorodność zarówno w zasięgu 
poziomym jak i pionowym. Właściwości gruntów reprezentujących określone serie 
geologiczne zależą przede wszystkim od wieku serii, jej genezy, ułożenia i miąższości.  

 
Najstarszymi osadami występującymi w obrębie miasta są warstwy inoceramowe wieku 

kredowego, serii fliszowej, reprezentowanej przez grunty skalne takie jak: piaskowce, łupki, 
margle i wapienie, ułożone naprzemianlegle. Skały te w stropie są silnie spękane i zwietrzałe, 
przykryte warstwą glin pylastych zwięzłych lub glin pylastych i piaszczystych z domieszką 
rumoszu. Wietrzeliny  zalegają na głębokości od 0,2 m do 2,0 m, przykryte są osadami 
zboczowymi. 
Warstwy inoceramowe są stosunkowo odporne na wietrzenie, ale podatne na powstawanie 
osuwisk, szczególnie w obrębie terenów o dużym nachyleniu. Skały, rumosze i ich 
wietrzeliny są gruntami nośnymi. 

 
Wietrzeliny skał fliszowych przykrywają osady zboczowe wykształcone w postaci glin 

pylastych, pyłów lub lokalnie glin zwięzłych, w stropowych warstwach z domieszką części 
organicznych, o konsystencji plastycznej lub twardoplastycznej. Utwory deluwialne 
zaliczane są do gruntów średnionośnych. 

 
Lessy wykształcone są jako pyły, lokalnie jako pyły zaglinione. Ich miąższość dochodzi 

do 15 m. Podścielone są osadami piaszczysto – żwirowymi, pochodzenia wodno – 
lodowcowego. Występują w okolicach Nehrybki, Żurawicy, Buszkowic oraz Zasania. Utwory 
eoliczne zaliczane są do gruntów nośnych, ale bardzo podatnych na działanie erozji. 

W obrębie terenów objętych ruchami masowymi występują utwory koluwialne 
wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych lub iłów z domieszką rumoszu, 
przemieszczone lub predysponowane do przemieszczeń. Są to przeważnie utwory plastyczne 
lub miękkoplastyczne zaliczane do gruntów słabonośnych. 

 
Na południe od wsi Pikulice występuje płat utworów fluwioglacjalnych (wodno – 

lodowcowych), wykształconych w postaci serii piaszczysto – żwirowej, o miąższości do 15m. 
Są to żwiry, pospółki i piaski o bardzo zróżnicowanej miąższości i układzie warstw. Przykryte 
są one pyłami lub glinami pylastymi pochodzenia eolicznego, o miąższości do 1,5 m. Utwory 
pochodzenia wodno-lodowcowego zaliczane są do gruntów nośnych. 

 
W obrębie doliny Sanu i Wiaru występują utwory rzeczne, wykształcone w postaci 

żwirów i piasków przykrytych madami. Strop tej warstwy znajduje się na głębokości od 1,5 m 
do ponad 10 m. Są to grunty nośne. 

 
Mady, przykrywające żwir, wykształcone są w postaci glin pylastych, pyłów - lokalnie 

przewarstwionych gruntami organicznymi, torfami i namułami. Utwory aluwialne są 
przeważnie plastyczne, lokalnie twardoplastyczne. Zaliczane są do gruntów słabonośnych. 

 
W obrębie zwartej zabudowy miasta Przemyśla występują nasypy gruntowe i ziemne, 

różnej miąższości. Należy je zaliczyć do gruntów nie nadających bezpośredniego 
posadowienia. 
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2.2.3. Stosunki wodne 
 

Wody powierzchniowe 
Miasto Przemyśl położone jest w zlewni rzeki San, odprowadzającej wody z całego 

obszaru. San, na odcinku z Sanoka do Przemyśla jest rzeką o reżimie górskim, a poniżej 
Przemyśla jest rzeką typowo nizinną.  

Rzeka San płynie doliną o szerokości do 100 m (w centrum miasta), o kierunku zbliżonym 
do równoleżnikowego, tworząc szereg łagodnych zakoli.  

Szerokość koryta wynosi 45 –50 m, wcięcie w dno terasy zalewowej 2 –3 m, rzeka 
stanowi główną bazę erozyjną tego obszaru 

Główny, prawostronny dopływ Sanu - rzeka Wiar płynie głęboko wciętym korytem, 
zachowującym kierunek południkowy. 

 
Do Sanu i Wiaru wody powierzchniowe odprowadza dość gęsta sieć, często bezimiennych 

cieków,  największe potoki to: Średnica, potok Kruhelski, Kurcianka i Ług, (dopływy Sanu) 
oraz potok Malinowy, Jawor (Bonie) i Sielec (dopływy Wiaru). 

 
W obrębie terasy zalewowej Sanu i Wiaru, w rejonie Bakończyc i Krównik istnieje sieć 

rowów melioracyjnych, odwadniających teren. 
W obrębie starorzeczy występują stałe podmokłości i zbiorniki wód stojących. 
Na obszarze miasta występują również akweny wody stojącej, w postaci basenów 

wypełniających wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej złóż kruszywa oczka wodne oraz  
w postaci małych obszarowo stawów przy zespołach podworskich. 
 

San i Wiar wraz z dopływami są rzekami o reżimie górskim, bardzo szybko reagującymi 
na zmiany zasilania. Spotykane są, szczególnie w okresie letnim, nagłe wezbrania wód 
spowodowane obfitymi opadami. Przy wysokich stanach wód rzeki i potoki występują  
z koryta i zalewane są terasy zalewowe i starorzecza. 

Wezbrania potęgowane są przez duże spadki terenu, małe powierzchnie dolin, i znaczne 
nachylenia słabo przepuszczalnej i wylesionej powierzchni zlewni. 

 
Miasto Przemyśl posiada duże zasoby wód powierzchniowych, pochodzące głównie  

z rzeki San. Głównym problemem jest ich dyspozycyjność wynikająca z dużej zmienności 
przepływów w czasie. Zmienność stanu wód w Sanie jest znaczna, wyraźnie dominują dwa 
rodzaje wezbrań, roztopowe – w marcu oraz opadowe – lipiec, sierpień. Stany niżowe 
występują w styczniu i lutym oraz we wrześniu i październiku. Zmienność stanów łagodzona 
jest przez oddziaływanie zespołu zbiorników retencyjnych Solina - Myczkowce. 
 
Charakterystyka hydrologiczna rzeki San w profilu wodowskazowym Przemyśl  
Dane ogólne: 
Kilometr biegu rzeki   165,9 km 
Zlewnia                       3686 km2 

Poziom 0 wodowskazu 190,55 m nad koryto. 
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Tab. Nr 2 Charakterystyka hydrologiczna rzeki San w profilu wodowskazowym Przemyśl 
Przepływy Przepływ w m3/sek. Stan w cm 

Najniższy przepływ zaobserwowany w 1973 r. 8,65 - 
Średni niski przepływ w latach 1971 –1985 11,3 102 
Średni roczny przepływ w latach 1971 –1985 51,2 174 

1941 2020 - Najwyższy przepływ  zaobserwowany 
 1980 1410 844 

50% 650 538 
10% 1360 824 
5% 1650 /915/ 
2% 2010 /990/ 

Wielkie stany prawdopodobne 

1% 2270 /1040/ 
Zredukowane Q 1% 1830 955 

 
Tab. Nr 3 Ekstremalne stany wodne  w rzece San 

Stany wody Rok Stan w cm 
1867 1065 
1941 955 Maksymalne 
1980 844 
1961 94  

Minimalne 1976 120 
 
W wyniku prawidłowej gospodarki zbiornikowej przepływy minimalne nie powinny 

spadać poniżej 6,0m3/s, a wielkie wody powinny ulec obniżeniu z Q1%=2270 m3/s do 
1830m3/s. 
 
Wody podziemne 

Wody podziemne w Przemyślu związane są z 4 obszarami o odmiennych warunkach 
hydrogeologicznych: 

1. Obszar I - Doliny rzek Sanu i Wiaru – wody gruntowe występują w serii piaszczysto-
żwirowej, przykrytej madami. Zwierciadło wód, często napięte, występuje na głębokości 
1,0–8,0 m. Tworzy warstwę o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zasilaną 
wodami z rzek i opadowymi. Występują tu korzystne warunki do ujęcia wód wgłębnych.  

2. Obszar II - Doliny większych dopływów Sanu, w obszarach Pogórzy Przemyskiego i 
Dynowskiego oraz wierzchowiny lessowej – wody gruntowe występują w serii 
piaszczysto – żwirowej, na głębokości od 0,5 – 5,0 m. Miąższość i rozprzestrzenienie 
poziome jest niewielkie, wahania poziomu uzależnione są od stanu wód w ciekach. 

3. Obszar III - Wierzchowiny lessowe – wody występują w serii piaszczysto – żwirowej, 
jako wody o swobodnym zwierciadle, na głębokości od 2,0 – 20,0. Zasilanie poziomu 
następuje na drodze infiltracji wód opadowych., w okresie wzmożonego zasilania na 
soczewkach glin występują wody zawieszone na różnych głębokościach. 

4. Obszar IV - Obszar Pogórza Karpackiego - cechujący się skomplikowanymi warunkami 
hydrogeologicznymi. Poziom wodonośny związany jest z występowaniem 
trzeciorzędowych i kredowych piaskowców, zalegających naprzemianlegle z łupkami. 
Obszar, ze względu na budowę i niewielką wodonośność o niekorzystnych warunkach dla 
ujęcia wód. 
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, możliwe do wykorzystania dla celów 

gospodarczych, związane są z udokumentowanymi zasobami - Głównymi Zbiornikami Wód 



16 
 

Podziemnych GZWP Nr 430 „ Dolina Sanu” (częściowo w granicach miasta) oraz GZWP  
Nr 429 „Dolina Przemyśl” (przy wschodniej granicy miasta). 
 

Tab. Nr 4 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Lp. Nazwa zbiornika 
Powierzchnia 

(km2) 
Średnia 

głębokość (m) 
Zasoby dyspozycyjne 

(tys.m3/d) 

1. 
GZWP Nr 429  
„Dolina Przemyśl” 

137,0 10 – 30 38,5 

2. 
GZWP Nr 430 
„Dolina Sanu” 

168,0 10 802,0 

 
 

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), 
zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (M.P. z 2011r. 
Nr 49 poz. 549), na obszarze dorzecza wydzielono jednolite części wód powierzchniowych 
(JCWP) i jednolite części wód podziemnych (JCWPd) oraz określono cele środowiskowe dla 
wód powierzchniowych i podziemnych.  

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły(PGW), miasto 

Przemyśl leży w regionie wodnym obszarze dorzecza górnej Wisły, w 2 zlewniach: 
� zlewnia- San od Osławy do Wiaru (223), 
� zlewnia- Wiaru (224). 

 
Tab. Nr 5 Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) występujące na terenie miasta 

Jednolita część wód powierzchniowych 
JCWP 

Lp. 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa JCWP 

Scalona 
część 
wód 
pow. 

Typ JCWP Status/ 
Ocena 
stanu 

Cel 
środowiskowy 

1. PRLW200015223999 San od Olszanki 
do Wiaru 

GW0811 średnia rzeka 
wyżynna 
wschodnia 
(15) 

silnie 
zmieniona 
część wód/ 
dobry 

dobry potencjał 
wód 

2. PLRW200016225132 Huczki GW0811 potok nizinny 
lessowo – 
gliniasty(16) 

naturalna 
część wód/ 
dobry 

dobry stan wód 

3. PRLW2000922499 Wiar od granicy 
państwa do 
ujścia 

GW0813 mała rzeka 
wyżynna 
węglanowa (9) 

silnie 
zmieniona 
część wód/ 
dobry 

dobry potencjał 
wód 

4. PLRW20006224989 Bonie (Jawor) GW813 potok 
wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnist
ym (6) 

naturalna 
część wód/ 
dobry 

dobry stan wód 

W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, wszystkie JCWP wymienione w powyższej tabeli 
są jako niezagrożone. 

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły(PGW), miasto 

Przemyśl leży w zasięgu jednolitych części wód podziemnych JCWPd 127 i 158: 
� Europejski kod JCWPd – PLGW2200127, PLGW2200158 
� Nazwa JCWPd - 127, 158 
� Ekoregion – Równiny wschodnie (16), 
� Ocena stanu JCWPd: 
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- Ilościowego – dobry, 
- Jakościowego – dobry, 

� Ocena ryzyka JCWPd – niezagrożony. 
 

 
Rys. Nr 2 JCWPD i JCW na terenie miasta Przemyśla. 
 
Źródła 

Na terenie miasta, w obrębie Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego występują źródła 
szczelinowe, w większości wypływające z utworów kredowych. Źródła najczęściej występują 
w dolinach, ich wydajność jest niewielka, często są obudowane. Zaopatrują w wodę do celów 
pitnych i gospodarczych, w stopniu marginalnym. 

Wydajność źródeł, ustaloną podczas badań przy opracowaniu dokumentacji 
hydrogeologicznej powiatu Przemyśl, przedstawia tabela poniżej. 
 
Tab. Nr 6  Wydajność źródeł 
Lp. Numer źródła na mapie Wydajność źródła  (l/sek.) Warstwa wodonośna 
1. 73 0,083 kreda 
2. 74 0,20 kreda 
3. 93 0,083 kreda 
4. 97 0,03 kreda 
5. 99 0,06 kreda 
6. 78 0,25 kreda 
7. 130 0,03 kreda 
8. 141 0,10 kreda 
9. 151 0,08 kreda 
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10. 174 1,0 czwartorzęd 

 
 
Zaopatrzenie w wodę 
Źródłem wody pitnej miasta Przemyśla jest rzeka San, która pod względem 

bakteriologicznym lokuje się obecnie w zależności od pory roku w kategorii A2 bądź A3, zaś 
pod względem właściwości fizyko - chemicznych w kategorii A1 i A2.  

Wahania jakości wody mają związek ze zmiennością przepływów wody w Sanie  
w funkcji opadów deszczu.  
 
Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych na terenie Miasta Przemyśla. 
� Przemyśl - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada ujęcie wody 

powierzchniowej typu jazowego z rzeki San o zasobach eksploatacyjnych 30240 m3/dobę 
(Qrz=13386 m3/dobę). Zaopatruje w wodę odbiorców z terenu miasta Przemyśla oraz 
okolicznych miejscowości: gmina Przemyśl (Pikulice, Krówniki, Łuczyce, Ostrów), 
gmina Krasiczyn (Dybawka, Krasiczyn, Prałkowce, Tarnawce, Krasice), gmina Żurawica 
(Żurawica, Buszkowice, Buszkowiczki), gmina Medyka (Hurko, Hureczko, Siedliska, 
Jaksmanice). Ujęcie zlokalizowane na rzece San na km 168+850.  

� Przemyśl - Bakończyce – „PKP Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. Podkarpacki Zakład 
Przewozów Regionalnych w Rzeszowie posiada ujęcie wody podziemnej w postaci studni 
głębinowej wierconej o zasobach eksploatacyjnych 288 m3/dobę. Woda wykorzystywana 
jest na potrzeby technologiczne zakładu. W 2005 roku zakład nie pobierał wody.  

� Przemyśl - Zakład Automatyki POLNA S.A . posiada ujęcie wody podziemnej w 
postaci 2 studni głębinowych o łącznych zasobach eksploatacyjnych 237,6 m3/dobę  
(Qrz= 62,64 m3/dobę). Woda wykorzystywana jest na potrzeby własne zakładu.  

� Przemyśl - Producent Płyt Pilśniowych FIBRIS S.A posiada ujęcie wody 
powierzchniowej typu brzegowego z rzeki Wiar o zasobach eksploatacyjnych  
3650 m3/dobę (Qrz=1076 m3/dobę). Woda wykorzystywana jest na potrzeby zakładu. 
Ujęcie zlokalizowane na rzece Wiar na km 1+500.  
 
Ujęcie wody dla miasta Przemyśla posiada strefę ochrony bezpośredniej, Decyzją 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.02.2000 r. znak OŚ-III-2-6226/1/00, dla PWiK  
w Przemyślu, ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody dla miasta 
Przemyśla z rzeki San, ze zmianą; jak w Decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla  z dnia 
13.05.2009, znak KOŚ.II.6-6210/14/09.  

Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje rzekę San od 168+790 tj. 60 m poniżej osi jazu, do 
169+130 tj. 280 m w górę od osi jazu, na lewym brzegu krawędzi drogi wiejskiej w Ostrowie, 
na odcinku wzdłuż rzeki San oraz prawy brzeg rzeki San, łącznie z urządzeniami do 
ujmowania wody. 

Jakość wody dostarczanej odbiorcom wodociągami, zdecydowanie poprawiła się, po 
uruchomieniu nowych filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW), w czerwcu 1997 roku. 

Od 2000 roku działa nowoczesna stacja ozonowania wody, dzięki czemu chlor używany 
jest tylko w ilościach niezbędnych do ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem w czasie 
dystrybucji. 

Przemyśl znajduje się w zasięgu obsługi wodociągu komunalnego. Zakład Uzdatniania 
Wody wybudowano w zachodniej części miasta przy prawym brzegu Sanu. Zdolność 
produkcyjna ZUW wynosi 30 240 m3 wody na dobę (w warunkach ekstremalnych do 
 38 400 m3 na dobę) i może być łatwo zwiększona po rozbudowie urządzeń do 48 000 m3/d. 

Zapotrzebowanie na wodę w mieście Przemyślu jest pokrywane z nadmiarem. Nadwyżki 
produkcyjne ZUW są zagospodarowywane przez alimentowanie wodociągów w obszarach 
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podmiejskich. Z wodociągu dla miasta Przemyśla zaopatrywane są miejscowości w gminach 
Krasiczyn, Żurawica, Medyka oraz w Gminie Wiejskiej Przemyśl. 

Ograniczenia w możliwościach dostawy wody, występujące na terenie Przemyśla, 
wynikają przede wszystkim z konfiguracji terenu. Duże zróżnicowanie wysokościowe 
powoduje konieczność strefowania wodociągu; w warunkach Przemyśla granica pomiędzy I  
i II strefą zasilania przebiega na rzędnej 263,5 m. n.p.m., a między II i III strefą na rzędnej  
344 m. n.p.m. Dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom znajdującym się w II strefie 
wymagana jest budowa przepompowni. Aktualnie działa 6 przepompowni na osiedlach: 
Rycerskim, Kazanów, Lipowicy, Bielskiego, Tatarskie – Wysokie Góry oraz Pikulice. 

Eksploatację sieci wodociągowej w Przemyślu prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Łączna długość sieci magistralnej na terenie miasta, na koniec 2008 r. wynosiła  
29,7 km, długość sieci wodociągowej 137,5 km, z wodociągu komunalnego korzystało około 
96% mieszkańców.  

Zaopatrzenie w wodę w Przemyślu uzupełnione jest również przez  38 studni publicznych. 
Jedynie tereny niezurbanizowane pozostają poza obsługą wodociągową. Ludność 
zamieszkująca peryferyjne obszary miasta zaopatruje się w wodę ze studni własnych, 
kopanych  i wierconych. 
 
Tab. Nr 7 Wykaz studni miejskich w utrzymaniu Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

Numer studni Lokalizacja studni 

Studnia Nr 1 ul. Mickiewicza  (rampa) 
Studnia Nr 2 ul. Rejtana 
Studnia Nr 3 ul. Słowackiego  (obok PSM) 
Studnia Nr 4 ul. Mickiewicza  (róg Konarskiego) 
Studnia Nr 5 ul. E. Plater  (na końcu ulicy) 
Studnia Nr 6 ul. Batorego  (obok Spółdzielni „Start”) 
Studnia Nr 7 ul. Śniadeckiego  (boczna ul. Lwowskiej) 
Studnia Nr 8 ul. W. Pola  (obok starej szkoły nr 15) 
Studnia Nr 9 ul. Klaczki  (na końcu ulicy) 
Studnia Nr 10 ul. W. Pola  (skrzyżowanie z ul. Pocztową) 
Studnia Nr 11 ul. Pocztowa  (w połowie ulicy) 
Studnia Nr 12 ul. Sucha  (na końcu ulicy) 
Studnia Nr 13 ul. Basztowa  (skrzyżowanie z ul. Rakoczego) 
Studnia Nr 14 ul. Chopina  (skrzyżowanie z ul. Parkową) 
Studnia Nr 15 ul. Królowej Jadwigi  (w parku) 
Studnia Nr 16 ul. Chodkiewicza  (w połowie ulicy) 
Studnia Nr 17 ul. Rynek 24 
Studnia Nr 18 ul. Dolińskiego  (róg ul. Grunwaldzkiej) 
Studnia Nr 19 ul. Dolińskiego  (na końcu ulicy) 
Studnia Nr 20 ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II (na wysokości nr 70) 
Studnia Nr 21 ul. Św. Jana  (obok szkoły) 
Studnia Nr 22 ul. 22 – Stycznia  
Studnia Nr 23 ul. Krasińskiego  (róg ul. Klasztornej) 
Studnia Nr 24 ul. Goszczyńskiego  (za blokami ul. Glazera) 
Studnia Nr 25 ul. Wybrzeże Mar. F. Focha  (w połowie ulicy) 
Studnia Nr 26 ul. Popielów  (za blokami) 
Studnia Nr 27 ul. 3 - go Maja  (róg 29 Listopada) 
Studnia Nr 28 ul. Glazera  (na wys. Budynku nr 17) 
Studnia Nr 29 ul. Mnisza 
Studnia Nr 30 ul. E. Plater  (obok kotłowni MPEC) 
Studnia Nr 31 ul. Paderewskiego  (na górze) 
Studnia Nr 32 ul. Paderewskiego 
Studnia Nr 33 ul. 3 – go Maja  (obok poczty) 
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Studnia Nr 34 ul. 3 - go Maja - Sobieskiego 
Studnia Nr 35 ul. Glazera  (na wys. budynku nr.19) 
Studnia Nr 36 ul. Rogozińskiego  (na wys. budynku nr 15) 
Studnia Nr 37 ul. Mickiewicza  (obok PKO) 
Studnia Nr 38 ul. Krasińskiego (za blok. obok sklepu Błażkowskiego) 

 
2.2.4. Warunki topoklimatyczne 

 
Miasto Przemyśl (wg. Okołowicza i Gumińskiego) leży, w ramach przejściowego klimatu 

strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie dwu dzielnic klimatycznych: 
� Dzielnicy Sandomiersko - Rzeszowskiej, 
� Dzielnicy Podkarpackiej. 
 
Tab. Nr 8 Charakterystyka klimatu 

Wyszczególnienie Dane 

Amplituda temperatur 21 - 22°C w skali roku 
Średnia roczna temperatura 7,9°C 
Zima 30 dni mroźnych w roku 
Średnia roczna dni z przymrozkiem 109 dni od października do kwietnia 
Czas trwania pokrywy śnieżnej 70 – 85 dni 
Jesień ciepła i długa 
Lato upalne 
Najwyższa wilgotność powietrza zimą 
Najniższa wilgotność powietrza latem 
Liczba dni z mgłą 44 dni 
Liczba dni pochmurnych 110 - 115 
Liczba dni pogodnych 63 - 70  
Najmniejsze zachmurzenie od lipca do września 
Najwyższe zachmurzenie od listopada do lutego 
Najwięcej opadów  lipiec 99 mm 
Najmniej opadów styczeń i luty 33 mm 
Opady roczne  670 - 780 mm 
Wiatry Zachodnie, południowo - zachodnie, i północno – 

zachodnie, wiatry typu fenowego 
Okres wegetacji 200 – 220 dni 
Średni czas trwania termicznych 
pór roku 

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

 
Rozkład wszystkich elementów meteorologicznych wykazuje cechy klimatu właściwego 

terenom górskim i podgórskim. 
Warunki termiczne wykazują dużą zależność od wzniesienia nad poziom morza, pokrycia 

terenu i głębokości zalegania poziomu wód gruntowych. Zimy na terenie miasta  
są stosunkowo mroźne, wiosny charakteryzują się znaczną zmiennością temperatur, lata  
są najczęściej upalne a jesienie ciepłe i długie. 

Dni z przymrozkiem występują od października do kwietnia. Dni mroźnych w roku,  
z temperaturą maksymalną poniżej 0OC, występuje ok. 30. 
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Wilgotność względna powietrza wykazuje zróżnicowanie w przebiegu rocznym  
i dobowym. Najwyższa wilgotność występuje w zimie, najniższa latem. Wyższą wilgotność 
odnotowuje się w dolinie Sanu oraz w dolinach jego dopływów. 

W ciągu doby największa wilgotność występuje rano, wieczorem i nocą , najniższa  
w południe. 

W Przemyślu odnotowuje się stosunkowo dużą liczbę dni z mgłą. Mgły najdłużej zalegają 
w dolinie Sanu, w dolinach bocznych dopływów Sanu oraz nad obszarami o płytkim 
zaleganiu wód gruntowych. Dość często mgły stagnują w przewężeniu doliny Sanu  
w Przemyślu. 

Zachmurzenie – najmniejsze średnie zachmurzenie występuje od lipca do września, 
największe zachmurzenie występuje od listopada do lutego. 

Ilość opadów deszczu jest zróżnicowana, najobficiej występują w lipcu, najrzadziej  
w styczniu i lutym.  

Opady śnieżne najobficiej występują w styczniu i lutym, czasami pojawiają się 
sporadycznie w październiku i maju i szybko topnieją. 

Czas zalegania pokrywy śnieżnej, zależy od wysokości i nasłonecznienia terenu, wynosi 
od 70 -  80 dni.  

Kierunki wiatrów są ściśle uzależnione od rzeźby terenu, szczególnie od przebiegu doliny 
Sanu. Dominują wiatry z kierunków zachodniego, południowo – zachodniego i północno-
zachodniego. W rejonie Przemyśla, w miarę posuwania się na wschód rośnie udział wiatrów 
wschodnich.  

Dużą rolę w przewietrzaniu miasta odgrywają, wiejące z południa, gwałtowne - wiejące  
z dużą prędkością, ciepłe, suche wiatry typu fenowego.  

Częstość występowanie ciszy na obszarze Przemyśla jest stosunkowa niewielka, jednak 
występuje najczęściej w porównaniu do innych terenów w woj. Podkarpackim. 

Miasto Przemyśl, z wyjątkiem terenów położonych powyżej przewężonego odcinka Sanu, 
jest dobrze przewietrzane. Dolina Sanu stanowi korytarz przewietrzania miasta. 
 
Warunki klimatu lokalnego  w mieście uzależnione są od wysokości n.p.m., ekspozycji  
i spadku terenu oraz rodzaju, wieku i zwarcia drzewostanu.  
Ze względu na warunki topoklimatu, na obszarze miasta Przemyśla, można wyróżnić: 
� Tereny o najkorzystniejszych warunkach klimatu lokalnego; są to fragmenty stoków  

o ekspozycji S, SE i SW i nachyleniu ponad 5%, Pogórzy Przemyskiego i Dynowskiego, 
Podgórza Rzeszowskiego i Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego oraz fragmenty terasy 
wysokiej rzeki San o nachyleniu do 8 % . Tereny te charakteryzują się korzystnymi 
warunkami solarnymi i termiczno – wilgotnościowymi. Okresowo narażone są na 
działanie wiatrów typu fenowego. 

� Tereny o korzystnych warunkach klimatu lokalnego występują w obrębie stoków  
o ekspozycji W i E. Występują tu gorsze warunki solarne, ze względu na skrócony czas 
nasłonecznienia stoków i dłuższy czas ich zaciemnienia. 

� Mało korzystne warunki klimatu lokalnego występują w obrębie stoków o ekspozycji  
N, NE i NW, ze względu na skrócony czas nasłonecznienie, szczególnie w okresie 
jesienno – zimowym. 

� Niekorzystne  warunki klimatu lokalnego występują w obrębie terasy zalewowej  
i nadzalewowej w dolinie Sanu w dolinie Wiaru oraz w innych dolinach bocznych. 
Tereny te narażone są  na częste występowanie zjawisk inwersyjnych, stagnacji 
chłodnych mas powietrza, częste występowanie mgieł i przymrozków. Tereny posiadają 
niekorzystne warunki wilgotnościowe i termiczne. 
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Znaczny wpływ w procesie kształtowania klimatu lokalnego mają ekosystemy leśne. 
Warunki mikroklimatu leśnego są uzależnione nie tylko od ekspozycji i spadku terenu ale 
także od wieku i zwarcia drzewostanu. 

Lasy kształtują klimat poprzez wzrost ilości opadów, wpływ na wielkość parowania 
prędkość wiatru, grubość i czas zalegania pokrywy śnieżnej oraz dobowe i sezonowe wahania 
temperatury. Dzięki temu w lasach mamy specyficzny mikroklimat, gdzie amplitudy 
temperatur nie są duże.  

Specyficzny mikroklimat obszarów leśnych wpływa także korzystnie na mikroklimat 
przylegających obszarów rolniczych. Kompleks leśny jest także naturalną ochroną przed 
wiatrem dla przylegającej zabudowy mieszkaniowej.  

 

 
Rys. Nr 3 Warunki klimatyczne na terenie miasta Przemyśla. 
 

 
2.2.5. Gleby 

 
Decydujący wpływ na obecną pokrywę glebową miasta Przemyśla miały przemiany 

środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie, w szczególności w holocenie. Działalność 
lądolodu krakowskiego oraz różnorodnych procesów peryglacyjnych wpłynęła na 
przestrzenne zróżnicowanie pokryw akumulacyjnych, stanowiących podłoże do powstawania 
gleb. 

W Kotlinie Sandomierskiej są to utwory akumulacji wodnej (iły, pyły, piaski i żwiry), 
lodowcowej (glina zwałowa) i eolicznej (lessy). 
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W Karpatach, poza utworami akumulacji rzecznej występują pyłowe pokrywy 
zwietrzelinowe, o znacznej zawartości części szkieletowych, wytworzone na kredowo - 
paleogeńskim fliszu. 

Ustalone w holocenie warunki klimatyczne i odpowiadająca im roślinność wpłynęły na 
powstanie gleb strefowych, należących do klasy brunatno ziemnych (gleby brunatne i płowe) 
oraz bielicowych (gleby rdzawe i bielicowe). Działalność wód spowodowała powstanie 
śródstrefowych gleb napływowych (mady). W warunkach stepowych, na lessach wykształciły 
się czarnoziemy. 

Na terenie miasta Przemyśla, z uwagi na zróżnicowaną rzeźbę, na obszarze Pradoliny 
Podkarpackiej wykształciły się gleby terenów nizinnych, na pozostałym obszarze występują 
gleby pogórzy i przedgórzy. 
 
Typy gleb 

Gleby napływowe zajmują najniższe partie dna dolin rzecznych, wytworzone są  
z holoceńskich osadów rzecznych lub deluwialnych. Zalegają na terasach rzecznych – (mady 
rzeczne), lub u podnóża wyższych form rzeźby (gleby deluwialne). Mogą podlegać 
okresowym zalewom, przeciętny poziom uwilgotnienia jest na tyle niski, że nie sprzyja 
procesom bagiennym. 

Mady rzeczne – wytworzyły się z osadów rzecznych, które odkładają się podczas 
wylewów. Charakterystyczną cechą tych gleb jest obecność warstewek różniących się 
składem mechanicznym, zależnie od prędkości przepływu wody. Najbliżej koryta rzeki 
tworzą się mady bardzo lekkie  (piaszczyste) i lekkie, dalej od brzegu powstają mady średnie, 
w najdalszym zasięgu wylewów rzecznych mady ciężkie, próchnicze.  

Dno doliny Sanu wyścielają mady pyłowe lekkie i średnie Należą one do jednych  
z najlepszych gleb w województwie podkarpackim. W węższych dolinach rzecznych,  
w obrębie Pogórza mady zawierają domieszkę grubszych frakcji szkieletowych. Na terasach 
akumulacyjnych, które nie podlegają już zalewom rzek, tworzą się tzw. stare mady, które 
posiadają skład mechaniczny utworów gliniasto - pyłowych, gliniasto – ilastych rzadziej 
piaszczysto – gliniastych i zaliczane są do gleb różnych typów: brunatnych, pyłowych  
i pseudoglejowych. W zlewni Wiaru występują gleby ilaste 

Gleby bielicowe powstały w większej odległości od rzek, na wyższych, plejstoceńskich 
terasach i równinach akumulacyjnych, zbudowanych z luźnych, słabo gliniastych  
i gliniastych piasków polodowcowych i wodnolodowcowych. Są to na ogół gleby bielicowe  
i rdzawe, na terenach uprawnych posiadają odczyn pH 5,0 do 7,7.  

W zagłębieniach terenu, gdzie warstwa piasku podścielona jest słabo przepuszczalną gliną 
ciężką występują gleby murszaste i glejowe.  

Gleby brunatne wytworzyły się na piaskach naglinowych i glinach zwałowych 
zlodowacenia krakowskiego oraz utworach pyłowych pochodzenia eolicznego. W zależności 
od warunków klimatycznych oraz wodnych wykształciły się gleby brunatne właściwe i gleby 
brunatne częściowo wyługowane lub wyługowane. Na utworach pyłowych wytworzyły się 
gleby brunatne, różniące się od gleb lessowych brakiem węglanu wapnia i większym 
udziałem części piaszczystych.  

W obrębie zrównań wierzchowinowych, stoków i wierzchowiny lessowej, z utworów 
eolicznych wytworzyły się gleby brunatne, czarne ziemie właściwe, czarne ziemie 
zdegradowane i gleby szare. Są to gleby z warstwą próchniczą od 20 – 30 cm, zawartość 
próchnicy zależy od składu mechanicznego gleb. Gleby te są bogate w składniki odżywcze, o 
odczynie obojętnym, dobrze przewietrzane. 

Najżyźniejsze gleby, czarnoziem leśno – stepowy, występują na Podgórzu Rzeszowskiem 
i Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskim. Wytworzyły się z utworów lessowych  
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i lessopodobnych. Czarnoziemy charakteryzują się dużą zawartością próchnicy, dużą 
zawartością składników pokarmowych i znaczną zdolnością magazynowania wody.  

W wyniku erozji czarnoziemy zachowały się jedynie płatami, na powierzchniach 
płaskich, na stokach przeobraziły się w gleby brunatne, wyługowane z wapnia i mniej 
zasobne w składniki pokarmowe. 

Na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim przeważają gleby pyłowe wytworzone ze 
zwietrzelin skał fliszowych.  W zależności od konfiguracji terenu warstwa gleb ma 
zróżnicowaną miąższość, w obniżeniach jest grubsza na stokach i wierzchowinach jest 
cieńsza  Na niektórych stokach podłoże fliszowe wychodzi na powierzchnię, stanowiąc 
podłoże dla gleby. 

Na Pogórzu Przemyskim, na pokrywie pyłowej wytworzyły się głównie gleby brunatne, 
prawie bezwęglanowe, kwaśne i wyługowane o pH 5,2 – 6,8. 

Na Pogórzu Dynowskim wytworzyły się gleby brunatne wyługowane i płowe, które 
powstają na bardziej stromych stokach. W trakcie użytkowania rolniczego gleby płowe są 
narażone na silną erozję, doprowadzającą do zmycia warstwy próchniczej, często aż do 
poziomu wymycia. W wyższych partiach wzniesień i na bardziej stromych stokach występuje 
u nich większy udział części szkieletowych. 

 
Przydatność rolnicza gleb 

Znaczną część obszaru miasta zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane w ich obrębie 
wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Użytkowanie gleb ogranicza się 
na tych terenach do zakładania różnorodnych terenów zieleni miejskiej oraz ogródków 
przydomowych. 

Na obszarach użytkowanych rolniczo przeważają grunty orne, z glebami klas I-III, 
największe ich kompleksy występują głównie w północno wschodniej części miasta.  

Gleby klas IVa i IVb zajmują niewielkie powierzchnie, są to na ogół stoki o większych 
nachyleniach, często narażone na erozje. 

Gleby klas V zajmują bardzo niewielkie powierzchnie, na stromych stokach, są to gleby 
płytkie, bardzo narażone na erozję. 

Użytki zielone w Przemyślu zajmują znacznie mniejszą powierzchnię w stosunku do 
gruntów ornych. Położone są w obrębie dolin Sanu i Wiaru oraz dolin bocznych i 
nieckowatych. 

Gleby w obrębie obszarów objętych ruchami masowymi oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie narażone są stale na rujnację. 

Gleby w obrębie mocno nachylonych stoków narażone są na spłukiwanie i spełzywanie , 
wymagają podjęcia zabiegów przeciwerozyjnych. 

 
W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany, Ustawą z dnia 19 grudnia  
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U. Nr 237,poz.1657),  
art.5b. Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
położonych w granicach administracyjnych miast. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2009 roku. 
 
Kompleksy rolniczej przydatności 

Obszar miasta położony jest w obrębie 2 Regionów Glebowo – Rolniczych: 
� Region Kańczudzko – Przemyski - obejmujący swym zasięgiem części Pogórza 

Rzeszowskiego, Pradoliny Podkarpackiej oraz Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego. 
Jest to region z przewagą gleb kompleksu „2” przydatności rolniczej (pszennego 
dobrego), dużym udziałem kompleksu „8” (zbożowo - pastewnego) i mniejszym 
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kompleksu „1” (pszennego b. dobrego). Gleby są różnorodne pod względem typologii  
i rodzaju skały macierzystej. W większości są to gleby pseudobielicowe i brunatne 
wytworzone z lessów, pyłów lessowatych i częściowo z glin. Wszystkie niemal gleby są 
urodzajne, o dobrym stopniu kultury, II- IV klasy bonitacyjnej. 

� Region Dynowsko – Krasiczyński –obejmujący północno - zachodnią część obszaru. Jest 
to region charakteryzujący się większym udziałem lasów, przeważają gleby kompleksu 
10, głównie pseudobielicowe, brunatne i czarne ziemie – pyłowe i gliniaste oraz mady.  
Są to gleby klas niższych, przeważnie średnio ciężkie do uprawy mechanicznej. 

 
2.2.6. Złoża surowców mineralnych 

 
Na terenie miasta występują różne surowce mineralne, najważniejszym surowcem jest gaz 

ziemny. 
 
Gaz ziemny 

Na obszarze miasta występuje jedno udokumentowane złoże gazu ziemnego. Złoże 
związane jest ze strefą brzeżną nasunięcia Karpat Fliszowych na obszar Zapadliska 
Przedkarpackiego. Złoże występuje w bardziej piaszczystych seriach mioceńskich. 

Złoże eksploatowane jest, w ramach Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”, 
utworzonego decyzją nr GOSM/1543/C/94 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.VI.1994 r. 

Cały Obszar Górniczy zajmuje powierzchnię 221 240 955 ha, występuje tu gaz 
wysokometanowy (od 70 do 98,8% metanu), o niskiej zawartości azotu (od 3 do 7,5%). 

Udokumentowane zasoby gazu OG „Przemyśl” wynoszą razem 28 633,92 mln m3, w tym 
zasoby wydobywalne stanowią 15 885,79 mln m3, a zasoby przemysłowe 12 748,13 mln m3. 

Wydobycie gazu prowadzi, zgodnie z posiadana koncesją, Sanocki Zakład Górnictwa 
Nafty i Gazu. Koncesję Nr 100/94 na wydobycie gazu wydano 27 czerwca 1994 r. 

Eksploatacja odbywa się za pośrednictwem odwiertów, kopalnianych gazociągów 
wysokociśnieniowych oraz kopalni gazu obejmujących infrastrukturę technologiczną  
i kubaturową. Kopalnia gazu stanowi węzeł technologiczny, w którym zbiegają się gazociągi 
przesyłowe systemu ogólnokrajowego. 

Wydobycie gazu stwarza zagrożenia erupcyjne i pożarowe ,w przypadkach awaryjnych 
oraz niedostatecznego rozpoznania złoża. 

Czynne otwory gazowe oraz związana z nimi sieć gazociągów kopalnianych posiadają 
określone przepisami szczególnymi strefy ochronne, które wymagają bezwzględnego 
zachowania i uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ich 
realizacji. Obiekty eksploatacji gazu stwarzają utrudnienia w zabudowie i zagospodarowaniu 
gruntów w ich otoczeniu.  

 
Surowce skalne i inne: 
Udokumentowane złoże kruszywa  naturalnego „Park Wodny” w Przemyślu w kategorii C1. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 2012 -11-19 znak: OS-
IV.7427.4.20.2012.AR zatwierdził Projekt robót geologicznych na udokumentowanie złoża 
kruszywa „Park Wodny w Przemyślu”. 
 
Surowce ceramiczne stanowią zasobne złoża lessów, pyłów i glin pylastych. Dawniej na 
terenie miasta eksploatowane były 2 złoża lessowe,  
� Złoże Buszkowice, przy ul Buszkowickiej, posiadało uproszczoną dokumentację 

geologiczno – technologiczną, wraz z kartą rejestracyjną. Szacowane zasoby wynosiły 
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216 000 m3. Złoże było wykorzystywane do produkcji cegieł i innych wyrobów 
ceramicznych w cegielni Buszkowice. Obecnie zaniechano eksploatacji. 

� Złoże Nehrybka, przy ul Herbutów, udokumentowane złoże o zasobach ok. 200 000 m3. 
Złoże było wykorzystywane do produkcji cegieł i innych wyrobów ceramicznych w 
cegielni Nehrybka. Obecnie zaniechano eksploatacji. 

Żwiry i piaski, występują w północno wschodniej części Przemyśla, w dolinie Sanu, na 
terasie Sanu udokumentowane zostało złoże kruszywa naturalnego kat „C2”. Złoże budują 
żwiry i piaski tworzące serię o stosunkowo dużej miąższości, od 8 – 12m. Podłoże serii 
złożowej stanowią iły szare. Obecnie nie prowadzi się eksploatacji tego złoża na terenie 
miasta, wyrobiska poeksploatacyjne oczekują na decyzję o sposobie zagospodarowania. 

 
Wspólną cechą surowców ceramicznych i budowlanych jest eksploatacja odkrywkowa, 

powodująca niszczenie gruntów rolnych i powstawanie wyrobisk poeksploatacyjnych, 
wymagających rekultywacji  

 
Najważniejszymi instrumentami ochrony zasobów kopalin są wymogi uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także system koncesji 
udzielanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze na poszukiwanie  
i rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie.  

System koncesji w dalszym ciągu stanowić będzie podstawę ochrony zasobów kopalin. 
 
 

2.2.7. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

 
Pierwotna pokrywa roślinna na obszarze miasta została przekształcona i zmieniona przez 

działalność człowieka. Osadnictwo wkroczyło tu jednak stosunkowo późno ze względu na 
niezbyt dobre gleby oraz duże urzeźbienie terenu. Dlatego też dość długo zachowała się tu 
naturalna szata roślinna. Początkowo kolonizacja tych terenów wiązała się wylesianiem dolin, 
gdzie były najlepsze gleby i najkorzystniejsze warunki do uprawy, a następnie także stoków. 
Obecnie na terenie miasta możemy znaleźć  niewiele enklaw zbiorowisk nawiązujących do 
naturalnych.  

Zgodnie z mapą „Potencjalna roślinność naturalna Polski”, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008, 
gdzie jako pojęcie potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się prawdopodobny stan 
roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być 
osiągnięty w wyniku naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania 
antropogeniczne zostały wyeliminowane. Zgodnie z powyższym opracowaniem na terenie 
miasta taką roślinność stanowiły by zespoły:  Alnetum incanae (nadrzeczne olszyny górskie 
– w dolinie Sanu w górę biegu rzeki), Salici-Populetum (łęgi wierzbowo-topolowe- w dolinie 
Sanu, w dół biegu rzeki), Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze 
kontynentalnym), Tilio-Carpinetum (subkontynentalny las grądowy). 

Nieliczne opracowania florystyczne nie pozwalają na szczegółowe opisanie zbiorowisk 
roślinnych występujących na omawianym terenie. Na podstawie wizji terenowych i dostępnej 
literatury, a w szczególności "Programu ochrony przyrody nadleśnictwa Krasiczyn" (BULiGL 
O/Przemyśl 2008) i planów ochrony rezerwatów, scharakteryzowano poniżej główne 
zbiorowiska roślinne miasta Przemyśla. 
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Zbiorowiska leśne i semi-leśne. 
Lasy stanowią główny czynnik równowagi ekologicznej, siedlisko większości gatunków 

roślin i zwierząt oraz warunkują zachowanie życia i rozwoju cywilizacyjnego. Wyróżniamy 
trzy główne funkcje lasów: ekologiczną, produkcyjną i społeczną. 

Lasy Przemyśla znajdują się w zasięgu krainy przyrodniczo – leśnej - VIII Karpackiej 
Krainie leśnej, dzielnicy 2 – Pogórza Środkowobeskidzkiego. Na obszarach leżących  
w Karpackiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej przeważają siedliska lasu wyżynnego (73,5 % 
pow. leśnej), a na siedliskach wilgotnych występuje ols jesionowy.  

Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi w siedliskach lasu wyżynnego są: buk 
zwyczajny i dąb, a gatunkami domieszkowymi modrzew, jodła i świerk. W siedlisku olsów 
głównym gatunkiem lasotwórczym jest jesion, a gatunkami domieszkowymi są olcha, świerk 
i brzoza. W ogólnej powierzchni leśnej miasta nie wyróżniono lasów ochronnych. 

Pod względem struktury wiekowej największy udział w lasach mają drzewostany w klasie 
III wieku (41-60 lat) - 47,4 % i w klasie II (21 - 40 lat) - 34,3 %. Jednocześnie w mieście 
występują starsze drzewostany w IV klasie wiekowej (powyżej 60 lat) 17,3 %.  

 
Głównymi zagrożeniami dla zasobów leśnych są czynniki naturalne i czynniki 

pochodzenia antropologicznego. Za najgroźniejsze uznaje się nadmierne zanieczyszczenie 
dwutlenkiem siarki, tlenkiem azotu, fluorem i pyłami. 

 
Negatywnym czynnikiem dla lasów jest nierównomierna przestrzennie struktura lasów, 

różnicująca korzystnie krajobraz, lecz powodująca zwiększenie negatywnych presji oraz 
utrudniająca zarządzanie. 

 
Głównym źródłem informacji na temat zmian stanu zdrowotnego lasów są badania 

prowadzone w ramach monitoringu lasów. Jak wynika z prowadzonych obserwacji, 
drzewostany miasta Przemyśla posiadają zadawalający stan zdrowotny.  

Lasy w Przemyślu nie posiadają wyodrębnionej strefy zagrożenia przemysłowego,  
w przyległych obszarach lasy zaliczane są do I strefy zagrożenia przemysłowego. 

Nadzór nad stanem lasów, na terenie miasta sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krośnie Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu.  
Tabela 9. Powierzchnia gruntów leśnych w Przemyślu w latach 2003-2009, wg. GUS 

Rok Wyszczególnienie  
[w ha ] 2007 2008 2009 2010* 2011 

Powierzchnia lasów 149,9 156,2 202,0 338,1 425 ha 

Powierzchnia lasów publicznych razem 114,3 121,1 168,4 301,4 302,1 

Powierzchnia lasów publicznych 
Skarbu Państwa 

85,2 92,0 92,0 196,7 197,1 

Powierzchnia lasów Skarbu Państwa  
w zarządzie Lasów Państwowych 

85,2 92,0 92,0 196,7 197,4 

Powierzchnia lasów prywatnych 
ogółem 

37,9 37,9 37,9 41,7 893,0 

Powierzchnia lasów – mienie 
komunalne - razem 

29,1 29,1 76,2 104,7 104,7 

 *Powierzchnia lasów po zmianach administracyjnych granic miasta w dniu 1.01.2010, brak danych za 2012 r. 
 
Po włączeniu sołectwa Kruhel Wielki, w granice administracyjne miasta Przemyśla,  

z dniem 1.01. 2010, powierzchnia gruntów leśnych, łącznie z gruntami zadrzewionymi  
i zakrzewionymi wynosiła 413 ha. 
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W lasach są prowadzone prace odnowieniowe, posiadają one plany zagospodarowania 
obszarów leśnych, których głównym zamierzeniem jest przebudowa lasów zgodnie  
z siedliskiem i stworzenie lasów mieszanych z jodłą, modrzewiem, bukiem, dębem, jesionem, 
sosną i olchą. 

Podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla lasów są plany 
urządzenia lasu.  

Dla obszarów leśnych na terenie miasta obowiązują następujące plany: 
1. Plan urządzenia lasu  na lata 2008 -2017 wg. Stanu na 1.01.2008 r. (lasy skarbu państwa 

obręb Hołubla i Krasiczyn), 
2. Uproszczony plan urządzenia lasu mienia komunalnego miasta Przemyśla, okres 

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

od 1.01.2011 r. do 31.12.2020 r. 
 

Największy udział w powierzchni lasów w mieście zajmują stanowiska grądu 
subkontynentalnego – Tilio-Carpinetum wielogatunkowe lasy lipowo-dębowo-grabowe 
reprezentują kontynentalną postać grądu. Obecność lipy jest częstsza niż w innych zespołach, 
jednak nie stanowi wyróżnika tego zespołu. Istotne diagnostycznie jest natomiast 
występowanie grupy gatunków kontynentalnych, w większości należących do tzw. 
sarmackiego zasięgu. Są to: przytulia Schultesa Galium schultesi, turzyca orzęsiona Carex 
pilosa, zdrojówka rutewkowata Isophyrum thalictroides, jaskier kaszubski Ranunculus 
:assubicus. Drzewostan grądu subkontynentalnego budują zazwyczaj grab zwyczajny 
Zarpinus betulus oraz dąb szypułkowy Qercus robur, w drzewostanie dominować nogą 
również lipy: drobnolistna Tilia cordata i szerokolistna T. Platyphyllos, jak to na miejsce  
w dolinie potoku Hołubią. Jako domieszka występują: buk zwyczajny agus sylvatica, jawor 
Acer platanoides, jodła Abies alba, świerk Picea abies, sosna Hnus sylvestris; ta ostatnia 
pochodzi jednak ze sztucznego odnowienia. Podszyt tworzą: leszczyna Corylus avellana, bez 
czarny Sambucus nigra oraz podrost grabowy i lipowy. 

Zespół Tilio-Carpinetum występuje w Polsce w pięciu odmianach, na Pogórzu 
Przemyskim w odmianie małopolskiej, którą wyróżnia występowanie takich gatunków jak: 
jodła pospolita, buk zwyczajny, a spośród roślin zielnych wilczomlecz migdałolistny 
Euphorbia amygdaloides, częściowo również bluszcz pospolity Hedera helix, pierwiosnka 
wyniosła Primula elatior, szałwia lepka Salvia glutinosa, przenęt purpurowy Prenanthes 
purpurea (Traczyk 1962 r.). Ponadto występują: przytulia polska Galium polonicum i 
pszeniec polski Melampyrum polonicum. odatkowo obecność sałatnicy leśnej Aposeris 
foetida kwalifikuje zespół do odmiany wschodniokarpackiej. 

Dna dolin, okresowo zalewane przez wody rzeczne i pokryte żyznymi madami, są 
naturalnym siedliskiem lasów łęgowych rzędu Populetalia albae. Na terasach zalewowych w 
Dolinie Dolnego Sanu istnieją korzystne warunki dla rozwoju łęgu wierzbowo-topolowego 
Salici-Populetum, którego drzewostan tworzą wierzby (biała i krucha) oraz topole (biała  
i czarna). Wskutek prac regulacyjnych i melioracyjnych oraz zajmowania żyznych namułów 
rzecznych pod uprawę, lasy tego zespołu należą obecnie do rzadkości. Jako pozostałość po 
nich spotyka się pojedyncze wierzby i topole, rosnące wzdłuż koryt rzecznych. Wcześniejsze 
stadium sukcesji względnie zbiorowisko zastępcze stanowią nadrzeczne zarośla wiklinowe 
Salicetum triandro-viminalis, porastające piaszczyste łachy i brzegi rzek i potoków  
w zasięgu przeciętnych stanów wody. 

Wzdłuż większych potoków (Kurcianka) zachowały się zbiorowiska zbliżone do zespołu 
nadrzecznej olszyny górskiej Alnetum incanae z dominującą olszą szarą oraz domieszkami: 
wierzbą kruchą jesionem, jaworem i czeremchą. W podobnych warunkach siedliskowych, 
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spotykany jest podgórski lęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum, w którym obok jesionu 
występują olchy - szara i czarna, jawor oraz wiąz szypułkowy. 
 

Szatę roślinną Przemyśla oprócz lasów, stanowią nieleśne zbiorowiska roślinne. 
Zbiorowiska zaroślowe występują w postaci zakrzewień przydrożnych  
i śródpolnych, zajmują skarpy oraz występują w dolinach Sanu i Wiaru jako zbiorowiska 
zaroślowe wierzb wąskolistnych. 

Duży obszar - 41,2 % zajmują zbiorowiska synantropijne, reprezentowane przez zespoły 
segetalne upraw zbożowych i okopowych. 

Znaczną część obszaru miasta – ok. 13 % zajmują półnaturalne zbiorowiska łąk  
i pastwisk, z których największą rolę odgrywają łąki mokre i wilgotne łąki ostrożeniowe  
i rajgrasowe.  

Warunki mikroklimatyczne i glebowe sprzyjały powstaniu w Przemyślu zbiorowiska 
kserotermicznego, reprezentowanego przez murawy kserotermiczne, zespół kwietnego stepu 
łąkowego oraz zespół zarośli z wisienką karłowatą.  

Tereny osiedlowe porasta szereg zbiorowisk ruderalnych, takich jak: zespół mięty 
długolistnej, situ sinego, sadźca konopiastego, rudbekii nagiej, nawłoci kanadyjskiej i rdestu 
ostrokończastego. 
 

Zieleń miejska 
Ustawa o ochronie przyrody z 2004 (Dz. U. 92, poz. 880), definiuje tereny zieleni jako: 

tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, 
pokryte roślinnością, znajdujące się  w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące 
funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, 
promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz 
cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, budynkom, składowiskom, lotniskom 
oraz obiektom kolejowym i przemysłowym. 

 
Obszary zieleni, na terenie miasta Przemyśla, rozmieszczone są nierównomiernie,  

i charakteryzują się brakiem zrównoważenia w stosunku do wymagań ekologicznych. 
 
W 2010 r. w mieście  było: 
� 23 Rodzinne Ogrody Działkowe o powierzchni 259,22ha 
� 4 parki  o powierzchni 58,4 
� 19 cmentarzy o powierzchni 29,87 ha 
� 7 zieleńców o powierzchni 4,1 ha,  
� zieleń osiedlowa o powierzchni 45,1 ha  
� zieleń uliczna  o powierzchni 4,0 ha.  

 
Aktualnie łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi około 400 ha, co stanowi 8,7% 

całkowitej powierzchni miasta. Na jednego mieszkańca przypada wiec około 60 m2 zieleni 
urządzonej. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stanowią, że minimalna 
powierzchnia terenów zielonych na 1 mieszkańca aglomeracji miejskiej powinna wynosić  
50 m2/1 mieszkańca. 
 

Parki  na terenie miasta zajmują łączną powierzchnię 58,4 ha. Łącznie jest ich 4, dwa  
z nich, o łącznej powierzchni 40,8 ha to parki miejskie, pozostałe dwa, o łącznej powierzchni 
17,6 ha to parki spacerowe, ogólnodostępne. 

Parki miejskie: 
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� Park Miejski w Przemyślu z zachowanym drzewostanem, układem alejek i ścieżek oraz 
naturalnych cieków wodnych – wpisany do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa podkarpackiego pod numerem rejestru A – 56, decyzją Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.04. 2002 r. 
Park powstał w drugiej połowie XIX wieku jako rozległe ogrody krajobrazowe, 
rozplanowane na północnych stokach wzgórza zamkowego. Jest jednym z nielicznych 
ogrodów z bogatymi elementami architektonicznymi: pomnikami, posągami, grotą, 
altankami, wodotryskami, domkiem ogrodnika, palmiarnią, oranżerią, bramą 
reprezentacyjną a przede wszystkim z zespołem zamkowym z XIV wieku. 
Z licznych punktów widokowych widoczna jest część miasta z doliną Sanu. W parku 
istnieje wiele ścieżek spacerowych, w układzie nieregularnym.  
Skład florystyczny roślinności parkowej jest zróżnicowany. Występują zbiorowiska 
charakterystyczne dla buczyny karpackiej, o bogatej roślinności runa.  
Z gatunków liściastych dominują: topola biała, klon zwyczajny i polny oraz jesion.  
Są również fragmenty  leśne z dużymi skupiskami jodły, sosny pospolitej i sosny 
wejmutki. Z gatunków obcych występują liczne kolekcje: żywotnika, cisów, 
kasztanowca. Rosną także: miłorzęby, magnolie, tulipanowce, korkowce amurskie, 
orzechy czarne, jaśminowce. Starodrzew parku charakteryzuje się dużą ilością drzew 
pomnikowych, głównie liściastych takich jak: klon, jawor, korkowiec amerykański, wiąz 
górski, modrzew europejski, glediczia trójcieniowa. Zachowały się fragmenty dawnych 
ogrodów skalnych, występują kwitnące odmiany bluszczy pospolitych. Park ten należy 
do jednych z piękniejszych i okazalszych w województwie podkarpackim.  
Park Miejski jest miejscem gniazdowania /wg. Kunysza, 1996 r/ ok. 45 gatunków 
ptaków. Dominujące gatunki to: zięba (Fringilla coelebs), szpak (Sturnus vulgaris), 
rudzik (Erithacus rubecula), kawka (Corvus monedula), pierwiosnek (Phylloscopus 
collybita) i kos (Turdus merula), gatunki te stanowiły ponad 50% całego ugrupowania. 
Awifauna okresu zimowego jest także bardzo bogata , w zimie 1994/1995 stwierdzono 24 
gatunki zimujące; gawron (Corvus frugilegus), sikora bogatka (Parus major), kawka 
(Corvus monedula), sierpówka (Streptopelia decaocto), sikora modra (Parus caeruleus), 
kwiczoł (Turdus pilaris), kowalik (Sitta europea), sosnówka (Parus ater), sikora uboga 
(Parus palustris), mazurek (Passer montanus), kos (Turdus merula), czarnogłówka 
(Parus montanus), sroka (Pica pica), gil (Pyrrhula pyrrhula), czyż (Carduelis spinus), 
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), dzięcioł duży (Dendrocopus major), rudzik 
(Erithacus rubecula), sójka (Garrulus glandarius), puszczyk (Strix aluco), dzięcioł 
zielonosiwy (Picus canus), krogulec (Accipiter nisus), dzięcioł białoszyi 
(Dendrocopussyriacus) i puszczyk uralski (Strixuralensis)  

� Park Lipowica na Zasaniu – wykorzystywany dla celów rekreacyjnych. Jest Parkiem, 
który zwarciem drzew i składem gatunkowym przypomina typowe zbiorowisko leśne. 
Dominującymi gatunkami drzew są tu: lipa, grab i dąb. W środowisku tym przeważają 
ptaki typowo leśne: śpiewak, pokrzewka ogrodowa, świstunka, grubodziób. Ogółem  
w parku występują 44 gatunki ptaków gniazdujących, wśród których są również ptaki 
drapieżne: myszołów, pustułka, puszczyk. Jesienią można tu spotkać jelenia 
europejskiego. W ciepłej porze roku, tam gdzie roślinność runa parku oświetlana jest 
promieniami słonecznymi, wygrzewają się gady: jaszczurki zwinka i żyworodna oraz 
zaskrońce. 

Parki spacerowe, ogólnodostępne: 
� Park Bakończyce tworzy rozległy park krajobrazowy otaczający Zespół Pałacowy. Park 

ma charakter mozaikowy, wielowarstwowy - kępy lub płaty drzew i krzewów są 
poprzecinane alejami i sąsiadują z terenami otwartymi lub zabudowanymi. Skład 
roślinności bardzo urozmaicony, z licznymi roślinami obcymi. Na obszarze parku 
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zinwentaryzowano /Arboretum, 2004 r/ łącznie 1 394 drzew i krzewów z 72 gatunków  
i odmian. Za dominujące w drzewostanie (63,8% udziału) uznano: jesion wyniosły, 
brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, żywotnik zachodni, grab pospolity i klon jawor. 
Pozostałe 53 gatunki drzew, mają udział poniżej 1%. Ponadto 27 gatunków występuje 
pojedynczo, najciekawsze z nich to: jesion wyniosły - odmiana jednolistkowa oraz orzech 
aliantolistny, - odmiana sercowata. W warstwie krzewów dominują: bez czarny oraz 
siewki grabu pospolitego, jesionu wyniosłego, jaworu, klonu, trzmieliny i głogu. W parku 
występują żywopłoty mieszane, głównie z ligustru, grabu oraz klonu polnego.Ochroną 
prawną, wpisem do Rejestru Pomników Przyrody, pod Nr 36, objęto grupę 
jednogatunkową drzew - trzy topole białe (Populus alba). Są to drzewa o obwodzie pnia – 
394 - 438 cm i wysokości – 27 -  32 m. Ze względu na okazałe wymiary i rzadkość 
występowania, w parku wytypowano 11 drzew, jako proponowane pomniki przyrody. 
Park wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, głównie usunięcia posuszu, 
oczyszczenia i zabezpieczenia ran. 

� Park Sielec - jest częścią zespołu dworskiego w Sielcu. Zespół składa się z dworu 
murowanego z 1922 r, parku i ogrodu owocowego z tego okresu oraz z zespołu 
folwarcznego. Teren parku, ogrodu owocowego wraz z aleją przejazdową, dworem i 
zabudowaniami gospodarczymi podlega ochronie konserwatorskiej, został wpisany do 
Rejestru Zabytków. Na terenie parku występują 2 pomniki przyrody; grupa drzew 
jednogatunkowa –  złożona z 13 lip drobnolistnych tworzących krąg, oraz lipa 
drobnolistna, 
 
Świat zwierzęcy 
Zwierzęta występujące na obszarze Przemyśla są charakterystyczne dla obszarów 

miejskich. Tereny zurbanizowane zamieszkuje głównie gołąb miejski, wróbel oraz 
przedstawiciel ssaków – nietoperz. 

W strefie zaroślowej, wśród pól i łąk występują ptaki łowne (kuropatwy, bażanty 
przepiórki), ssaki (sarny, zające, dziki, borsuki i kuny) płazy (żaby, ropuchy i traszki) oraz 
gady (żmija zygzakowata, zaskroniec i padalec zwyczajny).  

Namiastkę naturalnego środowiska leśnego stwarzają parki, w których występuje wiele 
gatunków ptaków, w tym objętych ochroną gatunkową. 

Najwięcej fauny i awifauny występuje w lasach oraz na terenach otwartych użytkowanych 
rolniczo. 

Dolina Sanu, przecinająca równoleżnikowo centrum miasta stanowi naturalny korytarz 
ekologiczny umożliwiający migrację roślin i zwierząt  miedzy terenami chronionymi 
leżącymi na południu i północy województwa. 

Wiosną i jesienią, w okresie migracji, w dolinie Sanu pojawiają się przejściowo gatunki 
pochodzące z południa (np. kaczka hełmiasta) lub z północy (czernica, edredon, kwokacz, 
brodziec śniady). Dolina Sanu ma szczególne znaczenie dla ptaków jako szlak migracyjny 
biegnący z południa na północ. 

Szczególnie bogate jest środowisko wodne  związane z rzekami San i Wiar.  
W rzece San stwierdzono występowanie wielu gatunków ryb wymienionych w Załączniku 

II Dyrektywy Siedliskowej, takich jak: minog strumieniowy, kiełb białopłetwy, boleń, 
różanka, koza złotawa, brzanka, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera oraz ważne gatunki ryb 
nie wymienione w Załączniku II: piekielnica, brzana, świnka, głowacz pręgopłetwy, sum 
europejski, certa.65 % wszystkich gatunków ryb polskich. Z gatunków chronionych ryb 
występują: certa, głowacz pręgopłetwy, piekielnica, strzebla potokowa, śliz.  Z uwagi na 
powyższe rzeka San została włączona w granice obszaru Natura 2000 „Rzeka San” jako 
specjalny obszar ochrony siedlisk, mający znaczenie dla wspólnoty. 
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Południowo - zachodnia część miasta, dawne sołectwo Kruhel, ze względu na bogactwo 
awifauny stanowi cenną ostoję ptaków - występuje tu co najmniej 29 gatunków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, wśród których dość liczne populacje bociana białego, derkacza, dzięcioła 
czarnego, gąsiorka, muchołówki białoszyjej. Teren ten zasiedlają również ptaki z Polskiej 
Czerwonej Księgi, takie jak: bączek, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, orzeł przedni, 
puchacz, puszczyk uralski. obszar specjalnej ochrony ptaków. Teren ten znajduje się  
w obrębie obszar specjalnej ochrony ptaków OSO Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”. 

W obszarze tym stwierdzono w sumie 31 gatunków zwierząt cennych z europejskiego 
punktu widzenia, w tym 13 gatunków ptaków. Można tu m.in. obserwować bociana czarnego, 
bielika, puchacza, puszczyka uralskiego i trzmielojada. Wśród bezkręgowców szczególnie 
cenne są gatunki związane ze starymi drzewostanami dębowymi i bukowymi: jelonek rogacz, 
pachnica dębowa i kozioróg dębosz. Teren ten charakteryzuje się również bogatą florą roślin 
naczyniowych, w tym wielu gatunków zagrożonych, chronionych i rzadkich. Ze względu  na 
chronione siedliska roślin, teren włączono w specjalny obszar ochrony siedlisk - SOO, mający 
znaczenie dla wspólnoty Obszar Natura 2000 „Ostoja Przemyska”. 

Na stoku Zniesienie, w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego występuje siedlisko motyla 
Modraszka Rebela (Maculinea Rebeli). Modraszki to rodzina małych motyli dziennych, 
najczęściej ubarwionych niebiesko, licząca ok. 3 tysięcy gatunków. Do przetrwania 
potrzebuje dwóch rzeczy: rośliny chronionej - goryczki krzyżowej oraz mrówek z gatunku 
Wścieklica Sabuleta lub Wścieklica Marszczysta. Modraszek Rebela jest jedynym w Polsce 
motylem dziennym, który jest jednocześnie endemitem europejskim tj. występującym tylko 
na tym obszarze. Rekordowa liczba motyli ok. 1000 sztuk, czyni to stanowisko najbardziej 
wartościowym stanowiskiem motyla dziennego w Polsce. Zachowanie stanowiska jest 
kluczowe dla przetrwania gatunku w Polsce, a także w tej części Europy.  
Stanowisko modraszka jest jednym z elementów (przystanek 3) Ścieżki przyrodniczo – 
edukacyjnej Modraszkowe wzgórze”. 

W Przemyślu, na granicy ze wsią Buszkowice, na skarpie przy nieczynnej cegielni, 
stwierdzono występowanie żołny, najbarwniejszego ptaka w Polsce, objętego ścisłą ochroną 
gatunkową. Gniazduje tam największa kolonia żołny w naszym kraju. W 2010 r ornitolodzy 
naliczyli aż 11 par. To rekord zważywszy, że - według szacunków - w całej Polsce występuje 
obecnie tylko 30-35 par. Gniazda żołny to długa, wygrzebana w urwisku nora, z tego powodu  
skarpa na terenie byłej cegielni to idealny teren dla tych ptaków. Oprócz żołn, zamieszkują go 
także jaskółki brzegówki, wilgi, dudki i pokrzewki jarzębate.  

Teren byłej cegielni planowany jest do objęcia ochroną rezerwatową. Utworzenie 
rezerwatu to wspólna inicjatywa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 
Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Zespołu Parków Krajobrazowych  
w Przemyślu i Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Przyrody. Jest już wstępna 
dokumentacja rezerwatu, a o jego formalnym utworzeniu zdecyduje Wojewoda Podkarpacki.  
 
 

2.3. Dotychczasowe zmiany w środowisku 
 

Zmiany w strukturze użytkowania terenu 
Z dniem 1.01.2010 r. nastąpiły zmiany administracyjne granic miasta, przez włączenie do 

dotychczasowego obszaru miasta obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki o powierzchni  
239,31 ha, z gminy Krasiczyn; zgodnie z treścią § 2 pkt.5 litera a Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz 
siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom 
statusu miasta (Dz.U.09.120.1000). 
 



33 
 

Tab. Nr 10. Powierzchnia użytków rolnych w ha wg granic administracyjnych 
Ogółem  Grunty orne Sady Użytki zielone 

Rok 
[w ha] 

2000 2 491 1 803 122 566 
2004 2 306 1 656 139 511 
2008 2 379 1 573 130 585 
2010* 2 467 1629 140 606 

* Powierzchnia po włączeniu w granice administracyjne miasta sołectwa Kruhel Wielki 
 
Według stanu na 1.01.2010 rok powierzchnia miasta wynosiła 4 618 ha, z czego 2 467 ha 

stanowiły użytki rolne a 413 ha grunty leśne.  
Znaczną część obszarów miasta – 1 521 ha stanowią tereny zurbanizowane, tereny różne  

i nieużytki zajmują 89 ha a grunty pod wodami 128 ha.  
Zauważa się tendencję wzrostu terenów zurbanizowanych kosztem użytków rolnych oraz 

do przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Według statystyki aż 568 ha gruntów ornych miasta jest odłogowanych, stanowią one 

59,1 % wszystkich gruntów ornych miasta.  
Użytkowanie gleb w mieście ogranicza się do zakładania terenów zieleni miejskiej, 

ogródków przydomowych i działkowych. 
 
Główne źródła przeobrażeń środowiska przyrodniczego 
Zmiany negatywne 
� Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i pełniącej podstawowe funkcje 

przyrodnicze, przez tereny zabudowane i zainwestowane. 
� Zwiększenie ruchu samochodowego wewnątrz miasta i tranzytowego i wzrost hałasu 

komunikacyjnego. 
Zmiany pozytywne 
� Stopniowa poprawa jakości wód powierzchniowych. 
� Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza atmosferycznego przez wdrażanie 

Programu Ochrony Powietrza dla Miasta Przemyśla. 
� Włączenie rzeki San do Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000, mających 

znaczenie dla wspólnoty (OZW) - OZW „Rzeka San”(PLH 180007). 
� Zwiększenie udziału obszarów chronionych miasta przez zmianę granic miasta  

i pojawienie się nowych form ochrony, takich jak: Przemysko Dynowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 „ Pogórze Przemyskie” (PLB 180001), Specjalny 
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mających znaczenie dla wspólnoty (OZW) – 
„Ostoja Przemyska” (PLH180012). 

 
 

2.4. Struktura przyrodnicza obszaru, w tym różnorodności biologicznej. 
 

Według podziału przyrodniczo - leśnego, teren opracowania zaliczany jest do  
VIII Krainy Karpackiej, Dzielnicy Pogórze Karpackie mezoregionu Pogórze Przemyskie. 

Szata roślinna tego obszaru charakteryzuje się obecnością elementów wschodnio  
i zachodnio karpackich. 

Flora Pogórza Przemyskiego liczy ok. 730 gatunków roślin naczyniowych i 217 gatunków 
porostów. Charakteryzuje się dużą różnorodnością na skutek przenikania elementów flory 
górskiej, nizinnej i pontyjskiej. Grupa gatunków górskich liczy 60 taksonów, w tym 41 
reglowych i 2 subalpejskie. Przejściowy charakter między Karpatami Wschodnimi  
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i Zachodnimi przejawia się obecnością elementów zarówno wschodnio- jak  
i zachodniokarpackich, z przewagą tych pierwszych, do których należą m.in. sałatnica leśna, 
lulecznica kraińska, łoczyga pośrednia i żywokost sercowaty. 

Struktura przyrodnicza terenu objętego opracowaniem charakteryzuje się bardzo dużą 
różnorodnością biologiczną. 

 
 

2.5. Powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem 
 

Przemyśl według regionalizacji fizyczno-geograficznej położony jest na granicy pięciu 
mezoregionów. Mezoregiony obejmujące obszar Przemyśla oraz jego otoczenie należą do 
dwóch odmiennych genetycznie typów krajobrazów, które cechują się odmiennymi 
właściwościami przyrodniczymi: Kotlina Sandomierska z płaską Pradoliną Podkarpacką  
i zupełnie odmienny krajobraz pogórza Środkowobeskidzkiego.  

 
Prawidłowo funkcjonujący „organizm miejski” powinien uwzględniać w swoim rozwoju 

przestrzennym ekologiczną łączność z obszarami sąsiednimi. Tym bardziej dotyczy to Przemyśla,  
w którym rozmieszczenie terenów zielonych nie jest równomierne.  

 
Powiązania systemu przyrodniczego miasta z otoczeniem realizowane są głównie przez: 
� obieg wody – spływ podziemny i powierzchniowy, 
� cyrkulację atmosferyczną, 
� powiązania ekologiczne. 
 
Tereny otwarte, cieki wodne, lasy i parki stanowią podstawowy element tego systemu, 

który stwarza warunki do migracji fauny i flory, umożliwia prawidłowe przewietrzanie miasta 
a także oddziałuje na poprawę warunków bioklimatycznych. Te niewielkie lokalne lecz 
stosunkowo liczne płaty ekosystemów, które zachowały jeszcze cechy naturalności aby 
prawidłowo spełniały funkcję powinny stanowić jednolity układ tworzący spójny korytarz 
ekologiczny. 
 
Głównymi funkcjami korytarzy ekologicznych są : 

� zmniejszenie stopnia izolacji „płatów” krajobrazowych i ułatwienie przemieszczanie 
się roślin i zwierząt, 

� tworzenie tzw. efektu bariery półprzepuszczalnej, modyfikowanie odpływu 
powierzchniowego i podziemnego, działania wiatru, wywiewania gleby, 
przemieszczania aerozoli, bierne przemieszczanie organizmów, 

� siedliskowe dla specyficznych grup gatunków, 
� wzbogacające i regulujące oddziaływanie na otaczające tło (umożliwiają 

przemieszczanie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi, dzięki czemu zostaje 
zachowana równowaga ekologiczna i bioróżnorodność). 

 
Głównym łącznikiem ekologicznym na terenie miasta jest rzeka San, która zapewnia  

powiązania przyrodnicze z kompleksami leśnymi Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego 
(część z nich wchodzi w skład obszarów chronionych Natura 2000) oraz terenami otwartymi 
wokół miasta. Dlatego powiązania doliny rzeki San- jako międzynarodowego korytarza 
ekologicznego z lokalnym systemem przyrodniczym powinny być traktowane jako 
priorytetowe w kształtowaniu łączności ekologicznej obszaru Przemyśla. Dolina rzeki 
stanowi jednocześnie główny korytarz przewietrzania  miasta. 

 
Powiązania przyrodnicze z otoczeniem obszar  miasta posiada poprzez: 
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� cieki wodne- San, Wiar, Średnica, potok Kruhelski, Kurcianka, Ług, potok Malinowy, 
Jawor i Sielec  

� zadrzewione, zakrzewione doliny, – lokalne korytarze ekologiczne powiązane z obszarem 
Natura 2000 "Rzeka San" - mającym znaczenie dla Wspólnoty, 

� parki, 
� tereny otwarte użytkowane rolniczo, 
� zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne, 
� zieleń przydomową. 
 

Osuszanie i zabudowywanie dolin rzek, potoków oraz ich kanalizowanie, znacząco 
pogarsza naturalny potencjał biotyczny środowiska i niszczy jego naturalną odporność. 
Niewłaściwe zagospodarowywanie dolin, wprowadzanie wysokiej zabudowy, przegradzanie 
dolin źle posadowionymi mostami niszczy ciągłość ekologiczną systemu przyrodniczego 
miasta. 

 
 

2.6. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 
 

Środowisko przyrodnicze miasta Przemyśla charakteryzuje się korzystnym położeniem na 
tle wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody województwa podkarpackiego, 
stanowiącego część systemu krajowego.  

 
Wielkoprzestrzenne obszary chronione: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, oraz 

Obszary Natura 2000 - OSO „Pogórze Przemyskie”, OZW „Ostoja Przemyska” i OZW 
„Rzeka San”, poprzez naturalne, krajowe i lokalne korytarze ekologiczne (cieki wodne, lasy 
oraz zadrzewienia), łączą się z wojewódzkim i krajowym systemem ochrony przyrody oraz  
z terenami zieleni miejskiej Przemyśla.  

 
Istniejące formy ochrony walorów przyrodniczych: 

Rezerwaty przyrody - najwartościowsze elementy przyrody na obszarze miasta zostały 
objęte ochroną rezerwatową. Obecnie w mieście znajdują się 2 rezerwaty przyrody o łącznej 
powierzchni 2,11 ha, są to:  
� „Winna Góra”  - Rezerwat florystyczny, ścisły o powierzchni 0,10 ha, położony w 

północnej części miasta, w dzielnicy Winna Góra. Został powołany mocą Zarządzenia Nr 
263  Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (M.P. Nr 119, poz. 1684). Ochronie 
podlega naturalne stanowisko wisienki karłowatej /Cerasus fruticosa/, która jako relikt 
okresu holoceńskiego osiąga w Polsce północne granice swojego występowania. 

� „Jamy” - Rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995r. 
(M.P. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony jedynego w Polsce stanowiska lnu austriackiego 
(Linum austriacum L). 

 

Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski – skałka wapienna w Kruhelu Wielkim 
(długość 300m, wysokość 4m, szerokość 60m) - stanowisko dokumentacyjne dotyczące 
ochrony przyrody nieożywionej, ustanowione przez Wojewodę Przemyskiego, 
rozporządzeniem nr 34 z dnia 28.12.1995 r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17 poz.102)  

 
 

 



36 
 

Pomniki przyrody 

Tab. Nr 11. Pomniki przyrody 

Lp. Rodzaj pomnika 
Data 
i podstawa prawna 

Położenie Opis pomnika 

1. Dąb szypułkowy 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 304 m 
Wysokość 21 m  

2. Dąb szypułkowy 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 m 
Wysokość 23 m 

3. Dąb szypułkowy 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 m 
Wysokość 23 m 

4. Zdjęty z ewidencji 
5. Zdjęty z ewidencji  
6. Buk zwyczajny 

odmiana purpurowa 
1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Dworskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 375 m 
Wysokość 18 m 

7. Buk zwyczajny 
odmiana purpurowa 

1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Dworskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 450 m 
Wysokość 18 m 

8. Platan klonolistny 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Herburtów Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 294 m 
Wysokość 24 m 

9. Dąb szypułkowy 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Herburtów Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 340 m 
Wysokość 25 m 

10. Zdjęty z ewidencji 
11. Lipa drobnolistna 1988.02.08 

Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Karmelicka Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 510 m 
Wysokość 18 m 

12. Zdjęty z ewidencji 
13. Dąb szypułkowy 1988.02.08 

Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 327 m 
Wysokość 21 m 

14. Dąb szypułkowy 1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 407 m 
Wysokość 20 m 

15. Jesion wyniosły 1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 332 m 
Wysokość 20 m 

16. Zdjęty z ewidencji 
17.  Dąb szypułkowy 1992.12.18 

Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Paderewskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 m 
Wysokość 18 m 

18. Zdjęty z ewidencji 
19. Zdjęty z ewidencji 
20. Zdjęty z ewidencji 
21. Buk zwyczajny 1992.12.18 

Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Paderewskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 275 m 
Wysokość 15 m 

22. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Pasteura Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 475 m 
Wysokość 23 m 

23 Lipa drobnolistna 1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Plac na Bramie Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 380 m 
Wysokość 18 m 

24. Jesion wyniosły 1989.10.30 ul. Przemysława Pojedyncze drzewo 
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Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Obwód pnia 326 m 
Wysokość 17 m 

25. Zdjęty z ewidencji 
26. Lipa drobnolistna 1992.12.18 

Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Sanocka Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 310 m 
Wysokość 19 m 

27. Zdjęty z ewidencji 
28. Grupa drzew – lipa 

drobnolistna 
13 szt. 

1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Stawowa 
Park podworski 

Grupa drzew 
Obwód pnia 139-249 m 
Wysokość 23-26 m 

29. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Stawowa 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 320 m 
Wysokość 22 m 

30. Dąb szypułkowy 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul Szykowskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 380 m 
Wysokość 18 m 

31. Zdjęty z ewidencji 
32. Lipa drobnolistna 1989.10.30 

Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Ziemowita 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 320 m 
Wysokość 20 m 

33. Dąb szypułkowy 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Ziemowita 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 306 m 
Wysokość 21 m 

34. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 345 m 
Wysokość 28 m 

35. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 410 m 
Wysokość 25 m 

36. Grupa drzew – topola 
biała 
3 szt. 

1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

Park w Bakończycach Grupa drzew 
Obwód pnia 394-438 m 
Wysokość 27-32 m 

37. Klon jawor 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa Park 
Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 340 m 
Wysokość 26 m 

38. Grupa drzew – topola 
biała 
9 szt. 

1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Grupa drzew 
Obwód pnia 350-420 m 
Wysokość 27-30 m 

39. Zdjęty z ewidencji  
40. Buk zwyczajny 1994.11.03 

Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 326 m 
Wysokość 25 m 

41. Buk zwyczajny 1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 306 m 
Wysokość 25 m 

42. Wiąz szypułkowy 1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 299 m 
Wysokość 24 m 

43. Aleja 
wielogatunkowa 
Lipa drobnolistna – 
13 szt. 
Klon jawor -6 szt. 

1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Grupa drzew 
Obwód pnia: 
Lipa 145 – 329 m 
Klon 156 –259 m 
Wysokość ; 
Lipa 23 –25 m 
Klon 22 –24 m 

44. Aleja 
wielogatunkowa 
Jesion wyniosły 
- 22 szt. 

1996.11.19 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 130/96 

ul. Rosłońskiego Grupa drzew 
Obwód pnia: 
Jesion 162 – 324 m 
Lipa 189 – 307 m 
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Lipa drobnolistna - 
19 szt. 
Kasztanowiec 
zwyczajny- 3 szt. 

kasztanowiec 176 –250 m 
Wysokość ; 
Jesion 19 – 25 m 
Lipa 16  –23 m 
Kasztanowiec 16 –20 m 

 
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego /utworzony rozporządzeniem Wojewody 
Podkarpackiego Nr 73/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 
Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz.2089)/. Celem utworzenia 
Parku było wprowadzenie ochrony terenów posiadających walory krajobrazowe przed ich 
zniszczeniem bądź utratą, zachowanie walorów krajobrazowych decydujących o środowisku 
przyrodniczym oraz stworzenie właściwego powiązania funkcji przyrodniczo – 
krajobrazowych z zagospodarowaniem obszaru. Na terenie miasta Park zajmuje ok. 91,67 ha. 
 
Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu powołany Uchwałą WRN  
w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987 r. utrzymaną w mocy Obwieszczeniem 
Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 r.  
 
Sieć Natura 2000 na terenie miasta Przemyśla tworzą: 
 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, kod 

PLB 180001, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 
r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz.133) 
 Obszar ten stanowi ostoję chronionych gatunków ptaków i miejsce lęgowe bociana 
czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, derkacza (gatunki zagrożone  
w Europie). Granica Obszaru pokrywa się częściowo z przebiegiem granicy Parku 
Krajobrazowego. Na terenie miasta OSP „Pogórze Przemyskie” zajmuje powierzchnię  
ok. 183,5 ha. 

� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty 
(OZW) “Rzeka San”, kod PLH 180007, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 
12.12.2008 r, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Obejmuje odcinek 
środkowego Sanu, położony pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. Na terenie miasta OZW  
„Rzeka San” zajmuje odcinek rzeki o powierzchni ok. 62.1 ha Jest to ważna ostoja wielu 
gatunków ryb cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu widzenia, zasiedlona 
m.in. przez zdecydowanie największą w kraju populację Kiełbia Kesslera (Gobio 
kessleri), stanowiącą  przypuszczalnie ok. 80% tego gatunku na obszarze Polski. W części 
poniżej Przemyśla żyje liczna populacja  Kiełbia białopłetwego (Gobio albipinnatus). 
Występuje tu także liczna i stabilna osiadła populacja Certy (Vimba vimba) oraz jedna  
z najliczniejszych populacji Piekielnicy (Alburnoides bipunctatus). 

� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty 
(OZW) „Ostoja Przemyska”  kod PLH 180012, zatwierdzony przez Komisję Europejską 
w dniu 12.12.2008 r, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Ważna ostoja fauny 
puszczańskiej, z dużymi drapieżnikami: wilkiem i rysiem oraz dużymi ssakami 
roślinożernymi. Stwierdzono tu w sumie 18 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej. Wśród bezkręgowców występują endemiczne elementy wschodnio-
karpackie. Bogata flora roślin  naczyniowych liczy ok. 900 gatunków, w tym gatunki 
zagrożone, chronione i rzadkie. W obszarze zachowały się typowo wykształcone siedliska 
leśne, zwłaszcza buczyny oraz łęgi, porastające brzegi naturalnie meandrujących rzek - 
łącznie zidentyfikowano tu 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej  
w tym priorytetowe murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy  
z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) z istotnymi stanowiskami storczyków. 
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Granica Obszaru pokrywa się częściowo z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego. 
Na terenie miasta OZW „Ostoja Przemyska” zajmuje ok. 183,5 ha 

 
 
Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko 
występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności 
gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, 
endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną 
na podstawie umów międzynarodowych. W Przemyślu występują dwa siedliska gatunków 
chronionych, są to: 
� Siedlisko motyla Modraszka Rebela (Maculinea Rebeli) - Na stoku Wzniesienia,  

w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego występuje motyl, który do przetrwania potrzebuje 
rośliny chronionej - goryczki krzyżowej oraz mrówek z gatunku Wścieklica. Modraszek 
Rebela jest jedynym w Polsce motylem dziennym, który jest jednocześnie endemitem 
europejskim tj. występującym tylko na tym obszarze. Na stanowisku w Przemyślu 
występuje rekordowa liczba tych motyli ok. 1000 sztuk, co czyni to stanowisko 
najbardziej wartościowym w Polsce. Zachowanie stanowiska jest kluczowe dla 
przetrwania gatunku w Polsce i Europie. Stanowisko modraszka jest jednym z elementów 
(przystanek 3) Ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Modraszkowe wzgórze”. 

� Siedlisko żołny (Merops apiaster) ptak objęty ścisłą ochroną gatunkową - występuje  
w Przemyślu, na granicy ze wsią Buszkowice, na skarpie przy nieczynnej cegielni.  
W 2010 r ornitolodzy naliczyli aż 11 par, jest to największa kolonia żołny, według 
szacunków - w całej Polsce występuje obecnie tylko 30-35 par. Żołna gniazduje w norach 
wygrzebanych w urwisku, z tego powodu skarpa na terenie byłej cegielni to idealny teren 
dla tych ptaków. Oprócz żołn, zamieszkują go także jaskółki brzegówki, wilgi, dudki  
i pokrzewki jarzębate. Teren byłej cegielni planowany jest do objęcia ochroną 
rezerwatową. Utworzenie rezerwatu to wspólna inicjatywa Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Zespołu 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora 
Przyrody. Jest już wstępna dokumentacja rezerwatu, a o jego formalnym utworzeniu 
zdecyduje Wojewoda Podkarpacki.  
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Rys. Nr 4 Obszary chronione i cenne przyrodniczo na terenie Przemyśla 

 
2.7. Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna 
 
Na strukturę krajobrazową Przemyśla mają wpływ położenie geograficzne miasta oraz 

wynikające z niego cechy fizjograficzne komponentów środowiska.  
O specyfice krajobrazowej i jego silnym zróżnicowaniu decyduje duże zróżnicowanie 

geomorfologiczne (na granicy 5-ciu Mezoregionów), sieć wód powierzchniowych i charakter 
naturalnej szaty roślinnej. 

Zróżnicowanie krajobrazu podlega użytkowaniu, kształtowaniu i ochronie jak inne 
komponenty środowiska, stanowi wyraz struktury horyzontalnej środowiska i tworzy 
określone jednostki makrostruktury krajobrazowej. 

Obszar Przemyśla należy do dwóch odmienne genetycznie typów krajobrazów, które 
cechują się odmiennymi właściwościami przyrodniczymi: Kotlina Sandomierska z płaską 
Pradoliną Podkarpacką i zupełnie odmienny krajobraz pogórza Środkowobeskidzkiego.  

Północno wschodnia część miasta to płaski, rozległy teren Pradoliny Podkarpackiej  
z charakterystycznym dla niej równinnym krajobrazem, w którym występują doliny rzek, 
starorzecza i podmokłe zagłębienia.  

Krajobraz pogórzy jest mocno zróżnicowany pod względem przyrodniczym. Tworzą go 
niewysokie wzgórza o słabo zróżnicowanej linii grzbietowej i łagodnych stokach, 
poprzecinane równoleżnikowo dolinami największych rzek Pogórza: Sanu i Wiaru oraz ich 
dopływów. Część pasma pogórzy jest zalesiona, pozostałe pokrywa mozaika pól.  

Krajobraz uatrakcyjnia rzeka San, która w wielu miejscach tworzy meandry rzeczne  
i starorzecza. 
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Krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy podlega ochronie na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przyrody. Formą ochrony może być park krajobrazowy, obszar 
chronionego krajobrazu lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy.  
 
Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja  
i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.  
 
Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się 
krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką  
i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne. Celem 
może być w szczególności zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w system 
obszarów chronionych. 

 
Obszar o najwyższych walorach krajobrazowych, położony w południowo zachodniej 

części miasta, objęty jest ochroną prawną jako Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 
Południowo zachodnia część miasta Przemyśla wchodzi w zasięg Przemysko - 

Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Poza naturalnymi krajobrazami, występującymi nielicznie, na całym obszarze miasta  

rozwinęły się krajobrazy typowo antropogeniczne, całkowicie przekształcające przyrodnicze 
struktury materialno-przestrzenne i tworzące specyficzne formy krajobrazowe o odrębnych 
cechach i walorach. Antropogeniczne oddziaływania na elementy i zasoby środowiska 
uwarunkowały również cechy wielu obszarów naturalnych, nadając im specyficznego 
wyglądu, niezwykle charakterystycznego i identyfikującego krajobraz danego typu.  

 
Pod względem stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazów naturalnych 

występują: 
• krajobrazy seminaturalne – obejmujące obszary o znacznym stopniu zachowania 

naturalnych cech materialnych i naturalnych procesów przyrodniczych (w tym obszary 
wodne) – obecnie poddawane w przewadze ochronie prawnej, 

• krajobrazy pseudonaturalne – na obszarach leśno-rolnych z użytkami zielonymi  
i pozbawione obiektów antropogenicznych, odzwierciedlające w znacznym stopniu 
naturalne procesy przyrodnicze i stanowiące biocenozy o znacznym zróżnicowaniu 
gatunkowym, często już od lat pozbawione ingerencji człowieka, 

• krajobrazy kultywowane – z przewagą terenów wiejsko-rolnych i dominacją gruntów 
ornych i użytków zielonych, stanowiących w przewadze zbiorowiska roślin uprawowych 
i tworzące specyficzną antropogeniczną lecz harmonijną fizjonomię krajobrazu, mogącą 
mieć nawet wysokie walory estetyczno-kulturowe, 

• krajobrazy zantropizowane – obejmujące tereny miejsko-rolnicze o dominujących 
cechach suburbanizacyjnych i niewielkim udziale większych powierzchni rolno-leśnych, 

• krajobrazy antropogeniczne – całkowicie przekształcone, a fragmentarycznie nawet 
zdegradowane przez procesy urbanizacyjne i przemysłowe, cechujące duże miasta i 
tereny przemysłu. 

 
Obszar objęty krajobrazami przekształconymi antropogenicznie stale wzrasta,  

w związku z powiększaniem się stref suburbanizacyjnych w mieście. Z fizjonomicznego 
punktu widzenia na obszarze całego miasta przeważają w zróżnicowane morfologicznie 
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krajobrazy suburanizacyjne. Największym obszarem o cechach czysto antropogenicznych jest 
Stare Miasto oraz Śródmieście.  

Obszar Ogólnomiejski wykazuje obecnie tendencję ekspansywną na dawne obszary rolne, 
tworząc specyficzne strefy krajobrazu suburanizacyjnego o nieuporządkowanej strukturze 
przestrzennej i trudnych do jednoznacznego określenia funkcjach. 

 
Obszar miasta harmonijnie łączy walory krajobrazu naturalnego i kulturowego. Krajobraz 

kulturowy może być również chroniony na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami Położenie istniejących i proponowanych do objęcia ochroną 

głównych obiektów i obszarowych systemów funkcjonowania środowiska kulturowego 
przedstawiono w rozdziale 2.8. Dziedzictwo historyczne  

 
 
2.8. Dziedzictwo historyczne. 

 
Zasoby kulturowe miasta Przemyśla oraz formy ochrony. 
 

Przemyśl jest miastem o wielowiekowej historii, czego odzwierciedleniem jest zachowany 
unikatowy historyczny zespół urbanistyczno-architektoniczny z licznymi elementami 
dziedzictwa kulturowego. Szczególne znaczenie posiada zachowany układ urbanistyczny 
starego miasta (A- 705/709) z pozostałościami obwarowań miejskich (A - 449). Tkanka 
zabytkowej zabudowy osadzona jest na zachowanym historycznym układzie urbanistycznym 
pochodzącym ze średniowiecza. Miasto Przemyśl uzyskało akt lokacji na prawie 
magdeburskim, aktem wystawionym przez Władysława Jagiełłę 1 października 1389 r 

Historia miasta Przemyśla to wątek wielokulturowego ośrodka miejskiego usytuowanego 
nie tylko na pograniczu kultur, ale też na pograniczu wyznań. Zachowane dziedzictwo 
kulturowe jest spadkiem wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji a zachowane elementy 
architektury są dowodem tego zjawiska.  

Wielowiekowe istnienie miasta odnajduje potwierdzenie w licznych udokumentowanych 
stanowiskach archeologicznych(obecnie liczba stanowisk wynosi 322), pochodzących  
z najstarszych epok, takich jak: okres prahistoryczny, epoka kamienia, epoka brązu, neolit, 
epoka żelaza, gr. tarnobrzeska, k. łużycka, okres wpływów rzymskich, okres średniowieczny 
oraz okres nowożytny. Stanowiska archeologiczne posiadają różne formy: są to osady lub 
ślady osadnictwa, cmentarzyska, mury miejskie i pozostałości historycznych elementów 
architektonicznych, takich jak baszty, mury klasztorów i kościołów. Do najcenniejszych 
stanowisk należą stanowiska zlokalizowane na Wzgórzu Zamkowym w skład których 
wchodzą: ślady fundamentów rotundy oraz pallatium z X-XI w, gród z zabudową, zamek 
z zabudową. grodzisko oraz Kopiec ziemny, tzw. Tatarski, wzg. Przemysława, gródek 
strażniczy, wzg. punkt obserwacyjny. Dowodem na to, iż Przemyśl jest miastem 
wielowyznaniowym oraz wielokulturowym są liczne zachowane obiekty sakralne obrządków 
chrześcijańskich: rzymsko-katolickiego, greko-katolickiego, prawosławnego a także 
ewangelickiego oraz pozostałości architektury judaistycznej. Tematykę tę uzupełniają liczne 
cmentarze historyczne zarówno wyznaniowe, jak i wojenne czy epidemiczne oraz pojedyncze 
mogiły i miejsca pamięci. Różnice wyznaniowe znajdują odzwierciedlenie w formach 
architektonicznych obiektów sakralnych, które reprezentowane są przez liczne zespoły 
klasztorne, kościoły rzymsko -katolickie, cerkwie, synagogi, kaplice i kapliczki.  

 
Obiekty sakralne 
Najstarszym zachowanym obiektem sakralnym, jest Kościół katedralny p.w. św. Jana 

Chrzciciela wraz z dzwonnicą dat. 1460- 1549,1578,1724-1734,1883-1901 –(A-425)  
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Obiekty sakralne obrządku rzym-kat. reprezentuje dziesięć zachowanych zespołów 
klasztornych, do których należą:  
1. klasztor ss. benedyktynek wraz z kościołem p.w. św. Trójcy, dat.1768-1777- ( A-255), 
2. klasztor oo. franciszkanów wraz z kościołem p.w. św. Marii Magdaleny ( A-428), 
3. klasztor oo. jezuitów wraz z kościołem jezuitów ,ob. Katedra obrz. bizant.- ukr, dat. 

(A-429), 
4. klasztor oo. karmelitów wraz z kościołem p.w. św. Teresy z Ayila (A-314), 
5. klasztor ss. karmelitanek dat.1889-1900 A-69, 
6. klasztor oo. reformatów wraz z kościołem p.w. św. Antoniego dat.1637-1645- (A-430), 
7. dawny klasztor oo. bonifratrów ,ob. Kolegium Jęz. Obcych,  dat.ok.1678 - ( A-472), 
8. dawny klasztor ss. dominikanek ob. obiekt publiczny dat. XVI-XIX w.-( A-413), 
9. dawny klasztor oo. dominikanów ob. Starostwo Powiatowe dat. poł. XVII-1817 (A-331), 
10. klasztor ss. felicjanek dat.1910 – (A- 723) 

oraz inne późniejsze kościoły takie, jak: 
1) kościół p.w. NMP przy ul. Lwowskiej dat.1883-1901 ( A-566)  
2) kościół księży Salezjanów p.w. św. Józefa dat. 1912 -1915 ( A- 565) . 

 
Obiekty sakralne obrządku gr-kat oraz prawosławnego reprezentują cerkwie: 
1) gr–kat. Narodzenia Bogurodzicy przy ul. Mariackiej wraz z dzwonnicą (ob. 

prawosławna) dat. 1880 r. ( A-559), 
2) gr-kat. fil. p.w. Św. Jana Apostoła ul. Przejazdowa, oo. bazylianów MB Bolesnej 

dat.1935 r (A-557),  
3) gr –kat p.w. Zaśnięcia NMP dat. 1887 ( A- 560) ul. Wilczańska  
4) wieża cerkiewna  tzw. Wieża Zegarowa dat.1777 ob. Muzeum Dzwonów i Fajek (A 432).   

 
W Przemyślu zostały zachowane dwie synagogi: jedna z nich dat. pocz. XX w ( A-88) 

stanowi obecnie siedzibę biblioteki publicznej przy ul. Słowackiego oraz przy Pl. Unii 
Brzeskiej dat. 1890-1892 ( A-431).  

Obiekty sakralne reprezentowane są również przez budynki: seminaryjne, wikarówki, 
Bibliotekę Kapituły, Dworek Kapituły, Dom Kanoniczy czy Pałace Biskupów ( rzym- kat i gr 
–kat) i inne.  

 
Jednym z najstarszych obiektów miasta jest usadowiony na Wzgórzu Zamkowym Zamek 

Królewski dat.1340 r., spalony w 1498 r., odbudowany ok. 1514-1542 r. późniejsze 
przebudowy 1612-1631 r.,1759r.-1762 r.,1865-1867r, oraz 1975-1991 r., najcenniejsze  
i najstarsze elementy związane ze Wzgórzem Zamkowym stanowią ślady fundamentów 
rotundy oraz palatium z X-XI w ,całość uzupełniają pozostałości fortyfikacji ziem-mur, (XIV 
–XVI i XVII w) oraz Park Krajobrazowy dat.1842 ( A-56). 

 
Do cennych zespołów o charakterze pałacowo-parkowym należy Pałac Lubomirskich 

(obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska) wraz z parkiem, oficyną, 
kordegardą, rządcówką, stodołą, spichlerzem oraz bramą dat. XIX w.( A-362). 

 
Kolejną grupę zachowanych na terenie miasta, cennych obiektów historycznych, stanowią 

obiekty użyteczności publicznej takie jak: Budynek Dworca Kolejowego, budynki sądów, 
gimnazjów, banków, Dom Robotniczy, budynek Tow. Gimnastycznego i inne. 

Całość zachowanej tkanki miejskiej uzupełniają liczne kamienice, wille i domy przede 
wszystkim murowane a także znacznie rzadziej drewniane. 

 
Ogółem na terenie miasta zlokalizowanych jest ponad 340 obiektów wpisanych do 
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rejestru zabytków.  
 
Zespołem militarnym o unikatowym znaczeniu w skali europejskiej jest zespół forteczny 

Twierdzy Przemyśl, w skład którego wchodzą liczne obiekty takie jak: forty, szańce, bramy, 
koszary, budynki szpitalne i wiele innych. Obiekty Twierdzy Przemyśl powstawały na 
przestrzeni XIX -. XX. W obrębie granic miasta zlokalizowane są elementy Rdzenia 
Twierdzy, obwód Noyon. 

Innymi zachowanymi obiektami o charakterze militarnym są bunkry betonowe z okresu II 
wojny światowej z tzw. Linii Mołotowa. 

Historyczną przestrzeń miejską tworzą również liczne zachowane zabytkowe cmentarze:  
1) Cmentarz Główny, ul Słowackiego -( II poł. XIX w.), komunalny "stary" czynny, A-414,  
2) Stary Cmentarz Żydowski, ul. Rakoczego- ( XVI ?),zamknięty, 
3) Cmentarz żydowski, ul. Słowackiego- (XIX w.), zamknięty, A-161, 
4) Cmentarz Wojenny z I wojny światowej- Na Zniesieniu- (1914 r.), 
5) Cmentarz Wojenny z I wojny światowej- Zasański -najstarsza część Cmentarza 

Zasańskiego, ul. Bolesława Śmiałego (1915 r.),zamknięty , A-162, 
6) Cmentarz Zasański komunalny ul. Bolesława Śmiałego (1939 r,) czynny, 
7) Cmentarz wojskowy , ul. Przemysława- ( lata 20 te XX w.),zamknięty, 
8) Cmentarz Samobójców, ul. Przemysława, zamknięty, 
9) Niemiecki Cmentarz Wojenny, ul.Przemysława,1939-1945 r. 
10) Ukraiński Cmentarz Wojenny, Strzelców siczowych  ul. Kasztanowa-( 1920r), A-675/94, 
11) Cmentarz Komunalny, Kruhel Mały - przy kościele rzym-kat. p. w. św. Wojciecha (k. 

XIX w.), 
12) Cmentarz Parafialny, gr.-kat. ob.rzym-kat ul. Przejazdowa ( k. XIX w.),czynny 
13) Cmentarz Grekokatolicki ul. Sielecka ( XIX w/XX w.), 
14) Cmentarz Parafialny, ul. Wilczańska oraz ul. M. Konopnickiej (p. XX w),czynny, A-

560/83,  
15) Cmentarz gr.-kat, ul. Budowlanych, zamknięty,  
16) Cmentarz gr –kat ul. Sobótki, zamknięty, 
17) Cmentarz gr –kat. przycerkiewny Mariacka zamknięty 
18) Mogiła z I wojny, ul. Ziemowita zamknięta 1915 r. 
19) Cmentarz epidemiczny ul. Przekopana (pocz. XX w.) zamknięty. 

 
Panorama miasta. 

Panorama starego miasta Przemyśla posiada wyjątkową wartość, co wpływa na 
wprowadzenie różnych form ochrony. Mając na uwadze, iż wszelkie działania w procesie 
kształtowania przestrzeni miasta przynoszą wymierny skutek w postaci efektów zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych, mający odzwierciedlenie w sposobie percepcji panoramy 
miasta, tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego szczególną uwagę i 
nacisk zostaje położony na formy i sposoby ochrony panoramy poprzez wykorzystanie 
obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony panoramy starego miasta. 

Podstawową, obowiązująca od 1972 r. formą ochrony panoramy miasta i krajobrazu jest 
wpis do Rejsu Zabytków, który nakazuje ochronę krajobrazu wewnątrz pierścienia 
wewnętrznego Twierdzy Przemyśl. 
 
Formy ochrony. 

Zachowane obiekty historyczne objęte są licznymi formami ochrony konserwatorskiej 
takimi jak: wpisy do rejestru zabytków, wpis do gminnej ewidencji miasta oraz wprowadzenie 
stref ochrony konserwatorskiej. 

Na terenie miasta obowiązują następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 
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A- Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, polegającej na ochronie pełnej struktury układu 
przestrzennego (tj. układu urbanistycznego wraz z zabytkowymi obiektami), 

B- Strefa pośredniej ochrony konserwatorskie, polegającej na ochronie w zakresie 
zasadniczych elementów rozplanowania i skali zabudowy, 

C- Strefa ochrony krajobrazowej wyznaczona przez pierścień wewnętrznej linii fortyfikacji 
Twierdzy Przemyśl. 

Zarówno powyższe strefy ochrony konserwatorskiej, jak i ich zakres merytoryczny  
i przestrzenny zostały zapisane w „Decyzji w sprawie wpisania dobra do rejestru zabytków” 
pod numerem A-705 z dnia 20 maja 1972 roku.  

Dodatkowo przestrzeń miejska wraz z krajobrazem zostaje objęta ochroną w obrębie stref: 
K - strefy ochrony ekspozycji, 
OW- strefy ochrony archeologicznej. 
Na terenie miasta przemyśla funkcjonuje: strefa ochrony stanowisk archeologicznych 

obejmująca obszar całego miasta, w którym wyznaczono stanowiska archeologiczne z 
następującymi ustaleniami: przy lokalizacji inwestycji należy uwzględnić wytyczne 
konserwatorskie w zakresie ochrony archeologicznej, w miejscach występowania stanowisk 
wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem konserwatora prac 
archeologicznych. 

 
Uznając treść wpisu, jako bazowy akt ochrony, zostaje ona zastosowana i rozwinięta w 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Przemyśla (przyjętym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 
2006 r ) w części 3. Studium: pt „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego” w punkcie 
4.2.1. STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, ustalając strefy ochrony krajobrazu 
jako: 
Strefa „C” - Pierścień wewnętrzny Fortów Twierdzy Przemyśl, nadrzędność ochrony 

krajobrazu miejskiego zgodnie z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie i Konserwatora Zabytków KL.II.-680/15/72 z 
dnia 20 maja 1972 r w sprawie ustanowienia stref ochrony 
konserwatorskiej A, B, C. z obowiązkiem analiz przestrzennych dla 
nowych zespołów architektonicznych, szczególnie w zakresie lokalizacji 
dominant architektonicznych. 

Strefa „K” – dla Jednostki Przestrzennej „I. - Stare Miasto” : 
• zakaz lokalizacji w jednostkach sąsiadujących ze Starym Miastem obiektów 

budowlanych i budowli przesłaniających, zniekształcających lub dominujących 
wyrazem architektonicznym lub plastycznym nad sylwetą Starego Miasta, 

• obowiązek analiz przestrzennych i krajobrazowych dla nowej zabudowy w 
jednostkach sąsiednich mogącej wpływać na sylwetę Starego Miasta. 

Strefa „K” – dla Pierścienia Wewnętrznego fortów Twierdzy Przemyśl: 
• zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w pasie terenu szerokości 100 m od 

podnóża urządzeń fortecznych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, 

• sukcesywna likwidacja istniejących obiektów w strefie, kolidujących z 
ekspozycją obwałowań i urządzeń fortecznych, 

• zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej w strefie, bez zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

• dopuszczenie korekty istniejącego zadrzewienia w porozumieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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Inną formą ochrony, z której wynikają ograniczenia w swobodnym kształtowaniu 
przestrzeni miejskiej jest Zarządzenie nr 70/ 2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 
2010, w sprawie wytycznych do umieszczania reklam oraz innych elementów scenografii 
miasta, na nieruchomościach i obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości, zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent  
m. Przemyśla oraz na nieruchomościach i obiektach będących w posiadaniu Gminy Miejskiej 
Przemyśl. 

Niezwykle ważną formą ochrony zasobów kulturowych miasta stanie się Park Kulturowy 
Twierdzy Przemyśl, obecnie znajdujący się w trakcie opracowania. Będzie on stanowił 
wyższą formę ochrony o znaczeniu ponadlokalnym, swoim zasięgiem obejmującą historyczne 
zasoby militarne Twierdzy Przemyśl nie tylko na terenie miasta ale także na terenie gmin 
sąsiednich. Tym samym ochroną zostaną objęte kompleksowo wszystkie elementy związane z 
twierdzą, co pozwoli na zachowanie całego organizmu architektury militarnej, zarówno 
obiektów, jak i dróg i innych licznych obiektów wspomagających a także przestrzeni wokół 
fortyfikacji wraz z zachowaną zielenią. Szeroki zakres ochrony znajdzie też przełożenie na 
bardzo ważne zagadnienie, jakim jest ochrona charakterystycznego krajobrazu fortecznego.  

 
Kolejne formy ochrony przewiduje Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego dotyczą one: 
a) szczególnej ochrony krajobrazu kulturowego (obszary przewidziane do objęcia 

różnorodnymi formami ochrony): 
• Krajobraz forteczny Twierdzy Przemyśl 
• Dolina Sanu (pow. grodzki Przemyśl) 

b) utworzenia rezerwatów kulturowych o znaczeniu regionalnym i krajowym: 
• Przemyśl ( pow. grodzki) wczesnośredniowieczny gród, rotunda 

c) predysponowane do uznania za Pomniki Historii: 
• zespół historyczny, urbanistyczny miejski wraz z Twierdzą Przemyśl  

d) historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, 
rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania: 

• układ urbanistyczny Przemyśla 
Wszystkie formy ochrony zarówno już funkcjonujące jak i te, które zostaną 

zalegalizowane prawnie w najbliższej przyszłości wpływają na ograniczenia w sposobie 
kształtowania przestrzeni miasta. Wszelkie wpisy do rejestru zabytków wymagają 
bezwzględnego przestrzegania przepisów prawnych dotyczących tych obiektów, a wszelkie 
działania wymagają uzgodnień Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Przemyślu. 

 
 

2.9. Jakość środowiska, jego zagrożenia, identyfikacja źródeł tych zagrożeń 
 

2.9.1. Jakość powietrza atmosferycznego 
 
Ocenę jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2010 dokonał 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Ocena wykonana została w nowym 
układzie stref. Województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy: strefę miasto 
Rzeszów oraz strefę podkarpacką. 

Ocena wykonana została w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza 
działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska, nadzorowanych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  
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Analizie poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 2 stacji 
pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Są to stacje 
pomiarów automatycznych i manualnych: Przemyśl-Plac Dominikański oraz Przemyśl-
Mickiewicza. 

 
Ocena za rok 2010 obejmuje wszystkie substancje, dla których określono dopuszczalne 

lub docelowe poziomy stężeń w powietrzu oraz po raz pierwszy pył zawieszony PM 2.5. Przy 
dokonywaniu oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2.5 posiłkowano się kryteriami 
zawartymi w dyrektywie 2008/50/WEw. 

 
Oceny jakości powietrza dokonano w oparciu o kryterium ochrony zdrowia oraz 

kryterium ochrony roślin. 
Zanieczyszczenia uwzględnione pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia objęły: benzen (C6H6), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), 
ołów (Pb), tlenek węgla (CO), ozon (O3), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5, 
arsen (As), benzo(a)piren (B(a)P), kadm (Cd), nikiel (Ni). 

Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie ze względu na ochronę roślin należały: 
dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NO2), ozon (O3). 

 
Zaliczenie strefy do określonej klasy w odniesieniu do danego zanieczyszczenia zależy od  

stężeń tego zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy i wiąże się z określonymi 
wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie 
są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeśli spełnia ona 
przyjęte standardy).  
 

Wyniki klasyfikacji strefy podkarpackiej w 2010 obejmującej swym zasięgiem obszar 
miasta Przemyśla przedstawiają się następująco: 
� Dwutlenek siarki SO2: - nie odnotowano przekroczeń, ustalonej dla tego zanieczyszczenia 

normy 1-godzinnej (350µg/m3) i normy 24-godzinnej (125µg/m3). Średnioroczne stężenie 
SO2 wzrosło od 2005 r. gdzie wynosiło ok. 8,2µg/m3 do 12,6µg/m3 i było najwyższe  
w województwie podkarpackim. Stężenie SO2 w sezonie grzewczym było znacznie 
wyższe niż w okresie letnim. Na wzrost emisji SO2 miał wpływ sektora komunalno 
bytowego. W ocenie jakości powietrza, w kryterium ochrony zdrowia, w zakresie 
dwutlenku siarki, strefa Miasto Przemyśl została zakwalifikowana do klasy A. 

� Dwutlenek azotu NO2 – nie przekroczono standardów imisyjnych NO2, stężenia  
średniorocznego i jednogodzinnego (200µg/m3) w kryterium ochrony zdrowia. 
Maksymalne, odnotowane, stężenie jednogodzinne, na stacji w Przemyślu wynosiło 
127,4µg/m3 i stanowiło 63,7% dopuszczalnej normy. W ocenie jakości powietrza,  
w kryterium ochrony zdrowia, w zakresie dwutlenku azotu, strefa Miasto Przemyśl została 
zakwalifikowana do klasy A. 

� Benzen – stężenie średnioroczne benzenu, nie przekroczyło dopuszczalnej, w kryterium 
ochrony zdrowia normy (5µg/m3). Najwyższe stężenie średnioroczne w województwie 
podkarpackim odnotowano w Przemyślu, wynosiło 2,9µg/m3 i stanowiło 58% 
dopuszczalnej normy. Źródłem emisji benzenu jest energetyczne spalanie paliw z branży 
ciepłowniczej i komunalno bytowej dlatego w miesiącach letnich stężenie benzenu było 
3 razy niższe niż w miesiącach zimowych. W ocenie jakości powietrza, w kryterium 
ochrony zdrowia, w zakresie benzenu, strefa Miasto Przemyśl została zakwalifikowana do 
klasy A. 

� Pył zawieszony PM10 – Poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w powietrzu jest 
badany na 2 stanowiskach pomiarowych: Plac Dominikański i ul. Mickiewicza. Od kilku 
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lat notowane są przekroczenia standardów imisyjnych pyłu zawieszonego. Dopuszczalna 
norma stężenia średniodobowego (50 µg/m3, nie więcej niż 35 razy w roku) była 
przekroczona 68 razy w punkcie Pl. Dominikański i 65 razy w punkcie ul. Mickiewicza. 
Średnioroczne, dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego (40 µg/m3) zostało 
przekroczone w punkcie ul. Mickiewicza. W ocenie jakości powietrza, w kryterium 
ochrony zdrowia, w zakresie pyłu zawieszonego, strefa Miasto Przemyśl została 
zakwalifikowana do klasy C. Strefa Miasta Przemyśl została zaliczona do obszarów 
wymagających podjęcia działań naprawczych, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza pyłem zawieszonym. Podjęcie działań naprawczych zaowocowało 
opracowaniem „Programu Ochrony Powietrza dla strefy miasto Przemyśl” 

 

 
Rys. Nr 5 Zanieczyszczenie pyłem zawieszonym na terenie miasta. 
 

Tab. Nr 12 Poziom stężenia zanieczyszczeń oraz klasy wynikowe i klasyfikacja ogólna 
Średnioroczne stężenie poziomu zanieczyszczeń [µg/m3] 

Stacja pomiarowa 
Substancja 

Plac Dominikański Mickiewicza 
Dopuszczalna 

norma 

Symbol 
klasy 

wynikowej 

Symbol 
klasy 

ogólnej 

SO2 7,3 - 20 A 
NO2 17,8 - 40 A 

Benzen 3,4 - 5 A 
PM10 42,3 50,5 40 C 
PM2,5 41,3 41,3 25 C 

Ołów  (Pb) 0,02 - 0,5 A 
Arsen (As) 1,4 -- 6,0 A  
Kadm (Cd) 1,1 - 5 A 
Nikiel (Ni) 1,4 - 20 A 

C 
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benzo(a)piren 7,2 - 1 A 

 
Zanieczyszczenie powietrza w Przemyślu spowodowane jest głównie przez emisję 

antropogeniczną. Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu są 
procesy spalania paliw w energetyce, transporcie i sektorze komunalno – bytowym. Około 
90% emisji SO2 i NO2  oraz 70 -80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw. 

 
Tab. Nr 13.Wskaźnik emisji  zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla Miasta Przemyśl 

Wskaźniki 
Zanieczyszczenia Wskaźnik powierzchniowy 

[Mg/km 2/rok] 
Wskaźnik ludnościowy 

[Mg/osobę/rok] 
Gazy 22,5 0,015 
Pyły 8,19 0,005 

 
Tab. Nr 14 Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza 

Substancja Źródła emisji 
Emisja  SO2 NO2 CO Pył 

Z punktowych źródeł 
energetycznego spalania paliw 

Roczna 
[Mg/rok] 

508 185 198 218 

Z ogrzewania mieszkań Roczna 
[Mg/rok] 

269 120 283 955 

Sezon 
letni  

254 105 89 225 
Z energetycznego spalania paliw w 

rozbiciu na sezony 
Roczna 

[Mg/rok] Sezon 
zimowy 

523 199 362 948 

Ze znaczących zakładów 
przemysłowych 

Roczna 
[Mg/rok] 

0 0 0 56 

 
W bilansie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń decydująca jest emisja z: 
� Dużych źródeł spalania paliw, tj. o mocy większej od 50 MW, zakładów zaliczanych do 

szczególnie uciążliwych dla powietrza. Na terenie miasta aktualnie znajdują się  
2 jednostki eksploatujące instalacje energetycznego spalania paliw o mocy powyżej  
50 MW, są to:  

• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie" -  
w celu ograniczenia emisji do powietrza substancji, powstających w procesie spalania 
węgla kamiennego , w 2008 rozpoczęła rozbudowę instalacji Ciepłowni, budowę 
nowego kotła WR-12, o mocy cieplnej 12 MW. Zainstalowanie nowoczesnego kotła 
WR-12, o mniejszej mocy niż kotła wodnego WR-25 (o mocy 29,075 MW każdy), 
pozwoli ograniczyć pracę starszych kotłów WR-25 w sezonie letnim, gdy 
zapotrzebowanie na energię cieplną jest dużo mniejsze niż zimą.  
MPEC uzyskał pozwolenie zintegrowane wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla 
w dniu 20.01.2005 r, termin obowiązywania pozwolenia 20.01.2015 r. 

• FIBRIS S.A. - Zakład przeprowadził kompleksową modernizację kotła OR-32,  
z przystosowaniem do spalania węgla i biomasy. Uzyskał pozwolenie zintegrowane na 
ciepłownię zakładową, wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 
30.06.2006r. Termin obowiązywania pozwolenia  31.12.2015 r. 

� Źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza: 
SANWIL Polska Sp. z o.o. - produkujący wyroby powlekane na bazie poliuretanów  
i polichlorku winylu. Obecnie trwa bieżąca modernizacja oraz prace projektowe odnośnie 
kierunku i zakresu modernizacji źródeł emisji zanieczyszczeń by emisja zanieczyszczeń 
do powietrza nie przekraczała dopuszczalnej normy. Zakład zbudował odpylacz 
termiczno – regeneracyjny z infrastrukturą towarzyszącą. Uzyskał pozwolenie 
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zintegrowane, wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 16.04.2007 r. 
Termin obowiązywania pozwolenia - 16.04.2017 r. 

� Punktowych źródeł, tzw. niskiej emisji – indywidualne i komunalne ogrzewnictwo. Gęsto 
zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem 
piecowym lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania 
opalanych węglem i posiadających na ogół niskie kominy, co powoduje znaczny wzrost 
zanieczyszczenia pyłami oraz związkami kancerogennymi (benzopiren) w okresie 
grzewczym. 

� Zanieczyszczenie z transportu - wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem 
zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy emitowane z pojazdów mechanicznych. 
Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej porze roku, kiedy to w wyniku reakcji 
fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. smog utleniający.  
 
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu związana jest ze stopniem 

urbanizacji i gęstości zaludnienia. Ze względu na koncentrację zabudowy w Przemyślu, 
lokalnie emisja zanieczyszczeń jest dość znaczna i uciążliwa. Gęsto zabudowane centrum 
starego miasta ogrzewane jest przeważnie tradycyjnym - piecowym systemem lub ciepło 
dostarczane jest z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych węglem  
i posiadających na ogół niskie kominy. Powoduje to powstanie tzw. niskiej emisji, źródła tej 
emisji w znacznym stopniu są odpowiedzialne za stężenie pyłów i gazów w powietrzu  
w sezonie grzewczym i mogą doprowadzić do wystąpienia groźnego dla ludzkiego zdrowia 
tzw. smogu kwaśnego.  

Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum miasta przez 
gazy emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej 
porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. 
smog utleniający. Główną przyczyną powstawania tego rodzaju smogu są emitowane  
z samochodów węglowodory i tlenki azotu.  

 
Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Przemyśl - przyjęty Rozporządzeniem   
Nr 49 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 
107 poz. 1500 z dnia 25 sierpnia 2006 r.) w sprawie określenia programu ochrony powietrza 
dla strefy „Miasto Przemyśl”. 

Program został określany ze względu na wielokrotne, stwierdzone przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów stężeń średniodobowych i stężeń średniorocznych, pyłu 
zawieszonego PM10.  

Celem Programu jest opracowanie harmonogramu działań , których wdrożenie zapewni 
zmniejszenie ponadnormatywnego poziomu stężeń zanieczyszczeń do co najmniej poziomu 
dopuszczalnego i utrzymanie go na tym poziomie. 

Program zawiera 3 kierunki działań (scenariusze), mające na celu osiągnięcie 
dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10. 

Program określa priorytetowe działania mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych 
poziomów pyłu zawieszonego PM10 w strefie, terminy realizacji, koszty i źródła 
finansowania poszczególnych zadań. 

Priorytetowe działania naprawcze mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów 
pyłu zawieszonego PM10 w strefie: 

� Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza. 
� Propagowanie stosowania nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych i na 

biomasę. 
� Prowadzenie kampanii uświadamiającej konieczność oraz opłacalność stosowania 

brykietów drzewnych. 
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� Wymiana starych kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych na 
niskoemisyjne, wysokosprawne węglowe lub inne proekologiczne. 

Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł punktowych: 
� Termomodernizacja budynków należących do PSM w zakresie docieplenia ścian 

zewnętrznych, stropodachów oraz wymiany okien. 
� Modernizacja Ciepłowni "Zasanie" wynikająca z potrzeby dotrzymania 

obowiązujących norm emisji pyłu. 
� Modernizacja źródeł emisji ZPP FIBRIS S.A. wynikająca z potrzeby dotrzymania 

obowiązujących norm emisji pyłu. 
Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł liniowych: 

� Budowa obwodnicy Przemyśla. 
� Modernizacja taboru MZK (wymiana 30 autobusów). 

Termin realizacji Programu ustalony został  na 31 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta 
Przemyśla /Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 287/08 z dnia 8 października 
2008r/ do realizacji Programu Ochrony Powietrza dla strefy Miasto Przemyśl, wybrał 
scenariusz II.  
 

2.9.2. Hałas 
 

Ocenę stanu akustycznego środowiska w 2006 r, przeprowadzono w oparciu  
o rozporządzenia wykonawcze : 
� Rozporządzenie MŚ z dn. 29.07.2004 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (DzU.2004.178.1841), 
� Rozporządzenie MŚ z dn. 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu 

(Dz.U.2002.8.81). 
 
Normy określają przedział czasu, do którego może być odniesiona wartość równoważnego 

poziomu dźwięku A, czyli czas odniesienia. Jako przedział czasu odniesienia, dla oceny 
hałasu w 2006 r, przyjęto: 
a) Dla oceny hałasu drogowego oraz kolejowego: 

• Przedział 16 godzin dla pory dnia od 600 do 2200, 
• Przedział 8 godzin w porze nocy od 2200 do 600. 

b) Dla instalacji i pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu: 
• Przedział 8 kolejnych najniekorzystniejszych godzin dnia kolejno po sobie 

następujących dla pory 600-2200, 
• Przedział jednej, najmniej korzystnej godziny nocy w porze 2200-600. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku odnoszą się do różnych kategorii źródeł 

hałasu i są zróżnicowane w zależności od funkcji urbanistycznej danego terenu. 
 

Tab. Nr 15 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w 

dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł 

hałasu 

L.p. Przeznaczenie terenu pora dnia -
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

pora nocy -
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

pora dnia -przedział 
czasu odniesienia 
równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie 

następującym 

pora nocy -przedział 
czasu odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie 
nocy 

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

50 45 45 40 
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2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej 

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

64 59 50 40 

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej  
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 
rzemieślniczymi 

c. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 
poza miastem 

d. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

4 a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców ze 
zwartą zabudową mieszkaniową i 
koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i 
usługowych 

65 55 55 45 

 

Tab. Nr 16 Progowe poziomy hałasu w środowisku 
Progowy poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

L.p. Przeznaczenie terenu pora dnia -
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

pora nocy -
przedział czasu 

odniesienia równy 
8 godzinom 

pora dnia -przedział 
czasu odniesienia równy 
8 najmniej korzystnym 
godzinom dnia, kolejno 
po sobie następującym 

pora nocy -przedział 
czasu odniesienia równy 

1 najmniej korzystnej 
godzinie nocy 

1 
Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 

60 50 50 45 

2 
Tereny wypoczynkowo-
rekreacyjne poza miastem 

60 50 - - 

3 

a)Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży  
b)Tereny zabudowy szpitalnej 
i domów opieki społecznej 

65 60 60 50 

4 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

75 67 67 57 

 
Przy ocenie klimatu akustycznego w zakresie hałasu komunikacyjnego wykorzystywana 

jest także skala pomocnicza 
 

Tab. Nr 16 Komfort akustyczny/zagrożenie hałasem. 
Leq [dB] 

Opis warunków 
Pora dzienna Pora nocna 

Pełny komfort akustyczny <50 <40 
Przeciętne warunki akustyczne 50-60 40-50 
Przeciętne zagrożenie hałasem 60-70 50-60 
Wysokie zagrożenie hałasem >70 >60 

 

W ocenach klimatu akustycznego, w aspekcie hałasu komunikacyjnego, korzysta się  
z pomocniczej skali, opracowanej przez PZH, która wykorzystuje również oceny 
subiektywne. 
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Tab. Nr 17 Subiektywna skala uciążliwości hałasu. 
Uciążliwość hałasu Leq [dB]  

Mała uciążliwość hałasu Leq<52 dB 
Średnia uciążliwość hałasu 52< Leq≤62 dB 
Duża uciążliwość hałasu 63< Leq≤70 dB 

Bardzo duża uciążliwość hałasu Leq>70 dB 

 
Hałas komunikacyjny 

Głównymi źródłami hałasu kształtującymi klimat akustyczny środowiska są: hałas 
komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz hałas przemysłowy. 

Gwałtowny rozwój motoryzacji w ostatnim dziesięcioleciu i związany z tym wzrost 
natężenia ruchu spowodowały znaczne pogorszenie klimatu akustycznego miasta Przemyśla. 

Sytuację pogarsza stara, historyczna zabudowa centrum miasta, uniemożliwiająca 
udrożnienie komunikacyjne miasta. 

Układ urbanistyczny miasta cechują wąskie ulice o zwartej zabudowie, odległości 
pierwszego rzędu budynków od krawędzi jezdni są niewielkie,  rzędu kilku metrów. 

 
Najważniejsze ciągi komunikacyjne przebiegające przez teren miasta to: 
� droga krajowa - Nr 28 Zator – Wadowice – Przemyśl – Medyka (stanowiąca połączenie z 

Ukrainą poprzez przejście graniczne z Medyką) 
� droga krajowa Nr 77 Lipnik – Stalowa Wola – Jarosław – Radymno – Przemyśl 
� drogi wojewódzkie Nr 884 i Nr 885, 
� transeuropejska magistrala kolejowa E-30 relacji Berlin-Kijów. 

 
Ruch tranzytowy w kierunku Medyki, z chwilą oddania do użytku obwodnicy miasta 

Przemyśla i nowego połączenia mostowego, odbywa się ul. Krakowską, obwodnicą  
i ul. Lwowską, z wyłączeniem ścisłego centrum miasta. 

W Przemyślu ok. 57% ogólnej długości dróg cechuje dobry stan nawierzchni, ok. 25% 
cechuje przeciętny stan, a ok. 18% zły  stan nawierzchni.  

Ogólnie stan techniczny dróg na terenie miasta Przemyśla jest: dobry na drogach 
krajowych i wojewódzkich, niezadowalający zaś na drogach powiatowych i gminnych.  

Osiedla, na których znajdują sie ulice w najgorszym stanie technicznym to: Zielonka, 
Lipowica, Lwowskie, Warneńczyka, częściowo Konopnickiej, Kruhel Wielki. 
 
Na terenie miasta znajduje sie: 
� - 13 ulic w ciągu 2 dróg krajowych (nr 28 i nr 77) o łącznej długości 15,1 km, 
� - 3 ulice w ciągu 2 dróg wojewódzkich (nr 884 i nr 885) o łącznej długości 7,0 km, 
� - 79 ulic powiatowych o łącznej długości 60,3 km, 
� - 340 ulic gminnych o łącznej długości 119,6 km. 

 
Badania hałasu drogowego na terenie miasta Przemyśla były prowadzone przez WIOŚ,  

w latach: 1995 r. 2003 r., 2006 r. i 2010 r. Celem badań było przedstawienie klimatu 
akustycznego miasta oraz ukazanie wpływu zmian natężenia ruchu samochodowego na 
zmiany równoważnego poziomu hałasu. 

 
Pomiary hałasu drogowego w Przemyślu, w 2010 r., przeprowadzono w 4 punktach 

pomiarowo-kontrolnych. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) określono w 3 
punktach,(ulice: 3-go Maja, St. Augusta i Słowackiego) a wartość długookresowego 
średniego poziomu dźwięku (LDWN i LN)) wyznaczono w 1 punkcie (ul. Grunwaldzka). 
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2 km, co stanowi 
1% długości dróg w mieście.  
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Tab. Nr 18. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku 

Nazwa ulicy 
Dopuszczalny 
poziom LAeqD 

Wynik 
pomiaru 
(LAeqD) 

Wielkość 
Przekro -

czenia 

Dopuszczalny 
poziom LAeqN 

Wynik 
pomiaru 
(LAeqN) 

Wielkość 
Przekro -

czenia 
[dB] 

3 - go Maja 68,5± 2 8,5 59,1 ± 2 9,1 
St. Augusta 66,1 ± 2  6,1 60,4 ± 2 10,4 
Słowackiego 

60 
70,2 ± 2 10,2 

50 
57,8 ± 2  7,8 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200), 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600), 
 
Tab. Nr  19. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – długookresowy średni poziom 
dźwięku  

Nazwa ulicy 
Dopuszczalny 
poziom LDWN 

 

Wynik 
pomiaru 
(LDWN) 

Wielkość 
Przekro -

czenia 

Dopuszczalny 
poziom LN 

Wynik 
pomiaru 

(LN) 

Wielkość 
Przekro -

czenia 
[dB] 

Grunwaldzka 60 66,4± 2 6,4 50 58,3 ± 2 38,3 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, 
z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak 
przedział czasu od godz. 1800 do godz.2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600), 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 
(rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 

 
We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 
Najwięcej przekroczeń odnotowano w klasach: >5-10 dB i >10-15 dB. 

W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu 
Państwowego Zakładu Higieny, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą (63 ≤ LAeq ≤ 70 
dB) uciążliwość hałasu panującego w najbliższym otoczeniu analizowanych ulic Przemyśla. 

Prowadzone pomiary natężenia ruchu i pomiary hałasu wzdłuż dróg krajowych  
i niektórych wojewódzkich, przez Zarząd  Dróg Miejskich w Przemyślu, służą za podstawę do 
sporządzenia map akustycznych. Mapy te stanowią podstawę  do tworzenia program ochrony 
przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny,  
w zależności od przeznaczenia terenu).  
 

Wykonane pomiary wykazały, że największy problem akustyczny, zwłaszcza w porze 
nocnej występował w punktach przy ulicach, które przyjmują ciężki ruch tranzytowy. Istotne 
znaczenie ma również rodzaj zabudowy (zwarta i usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezdni) oraz natężenie ruchu pojazdów i brak płynności ruchu.  

Na wysokie natężenie hałasu  w porze dnia ma wpływ duże natężenie ruchu drogowego  
w obrębie skrzyżowania, które między innymi przyjmuje około 90% ruchu autobusowego 
komunikacji miejskiej. Istotne znaczenie ma tutaj także rodzaj zabudowy (wąskie jezdnie  
z blisko przylegającymi kamienicami, co powoduje dodatkowe odbicia fal akustycznych) oraz 
częste przerywanie płynności ruchu (co powoduje wzmożony hałas podczas ruszania  
i przyspieszania pojazdów). 

Występowanie wysokich poziomów dźwięku na małej obwodnicy wynika z faktu, że 
przejeżdża tędy większość ciężkiego ruchu tranzytowego i ruchu osobowego w kierunku 
granicy Państwa. Dodatkową uciążliwością są drgania (wibracje) wytwarzane przejazdem 
ciężkiego transportu. Drgania są przenoszone na fundamenty budynków, co prowadzi do 
uszkodzenia konstrukcji budynków. Częściową ochroną budynków zlokalizowanych wzdłuż 
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małej obwodnicy może być przejęcie drgań przez ekrany przeciwwibracyjne ułożone  
w terenie między jezdnią a budynkami. 

 
Przeprowadzone pomiary hałasu drogowego dają możliwość obiektywnej oceny klimatu 

akustycznego dla miasta Przemyśla.  
Obniżenie wysokich poziomów hałasu można osiągnąć poprzez: ograniczenie prędkości 

pojazdów, poprawę płynności ruchu, naprawę nawierzchni jezdni, wybudowanie obwodnic 
kierujących ciężki ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz stosowanie ekranów 
akustycznych. 

Docelowym rozwiązaniem problemu nadmiernej uciążliwości pochodzącej od ruchu 
drogowego powinno być wybudowanie obwodnic kierujących ruch poza zabudowany obszar 
miasta bądź ustawienie ekranów akustycznych.  

Dla miasta Przemyśla celem usprawnienia ruchu tranzytowego do granicy z Ukrainą,  
a tym samym do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego w samym mieście, 
opracowano projekt koncepcyjny obwodnicy przemyskiej, zlokalizowanej w północno 
wschodniej części miasta. 

 
Hałas kolejowy Wielkość i zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w zasadniczy sposób 
zależy od częstotliwości kursowania pociągów, prędkości trakcyjnej, płynności ruchu, stanu 
technicznego nawierzchni torowej, topografii terenu wraz z lokalnym charakterem zabudowy 
oraz odległości pierwszej linii zabudowy od skrajnego toru.  

Badania hałasu kolejowego dla magistrali kolejowej E 30, przebiegających przez miasto 
Przemyśl -  nie były przeprowadzane  

Ze względu na ograniczenie (i dalsze ograniczanie) częstotliwości kursowania pociągów, 
linie kolejowe nie są zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować 
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i powodować przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Stan ten może zmienić realizacja polityki 
transportowej państwa, która zakłada zmianę struktury gałęziowej polskiego transportu, w 
tym udział transportu samochodowego (głównie ciężarowego) na rzecz promocji kolei. 
 
Hałas przemysłowy jest odczuwalny jako jeden z uciążliwszych w środowisku. gdyż ma 
charakter ciągły, w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego. Najbardziej uciążliwymi 
źródłami hałasu są zakłady przemysłowe, oraz wiele małych zakładów typu rzemieślniczego  
i usługowego, często stwarzające lokalną uciążliwość.  

Głównymi przyczynami uciążliwości są: zbyt bliska lokalizacja obiektów 
przemysłowych w stosunku do terenów podlegających ochronie akustycznej, eksploatacja 
urządzeń bez właściwych zabezpieczeń akustycznych, brak środków finansowych na 
inwestycje związane z ochroną środowiska przed hałasem. 

Inwestycje związane z ochroną przed hałasem przemysłowym wymagają  zdecydowanie 
mniejszych nakładów finansowy niż te związane z hałasem komunikacyjnym.  

Hałas przemysłowy można wyeliminować lub zmniejszyć, poprzez modernizację linii 
technologicznych i stosowanie wyciszeń  oraz obudów dźwiękochłonnych. 
Hałas komunalny  - jego źródłami są: 

� sieci lokali gastronomiczno-rozrywkowych w porze nocnej, 
� miejsca masowych zgromadzeń i imprez gromadzących dużą ilość widzów na 

imprezach z dużym nagłośnieniem, 
� drobna wytwórczość i usługi, 
� instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne z pomieszczeń handlowych, biurowych i 

usługowych. 
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Emitują one hałas o niewysokim poziomie i niewielkim zasięgu oddziaływania, często  
o nieznacznych przekroczeniach. Mimo to są one przyczyną częstych interwencji z uwagi na 
niewłaściwą lokalizację, w zwartej zabudowie, powodującą lokalną uciążliwość akustyczną.  
 

 
2.9.3. Zanieczyszczenie gleb 

 
Organizacja pozyskiwania prób gleb i metody badawcze są ujednolicone dla wszystkich 

stacji w kraju, a nadzór metodyczny nad całością sprawuje Krajowa Stacja Chemiczno – 
Rolnicza w Warszawie. Ogólny zakres dotyczący badań gleby nakreśla ustawa o nawozach  
i nawożeniu (2007), a szczegółowy zakres ustala zapotrzebowanie na określone usługi. 

Badania agrochemiczne w oparciu o które można określić potencjał produkcyjny  
i ewentualne skażenie gleb województwa podkarpackiego sprowadzają się głównie do 
oznaczenia: 
1. Stopnia zakwaszenia (pH). 
2. Zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. 
3. Zawartości azotu mineralnego (N-min.). 
4. Zawartości siarki S-SO4. 
5. Zawartość próchnicy. 
6. Zawartości metali ciężkich. 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość i przydatność gleby jest jej 
zasobność w składniki odżywcze, mineralne i poziom zakwaszenia. Zasobność ocenia się na 
podstawie zawartości łatwo przyswajalnych makroskładników: fosforu, potasu, magnezu  
i azotu w glebie przy uwzględnieniu odczynu. Jednym z elementów decydujących o wartości 
konsumpcyjnej i technologicznej plonów jest zawartość w glebie metali ciężkich i ich 
możliwość pobierania przez rośliny. 

Ocena zawartości metali ciężkich w glebach województwa podkarpackiego została 
dokonana w oparciu o badania 215 prób pobranych na terenie 14 powiatów.  

Uzyskane w trakcie analiz wyniki odniesiono do wartości normatywnych publikowanych 
w załączniku do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości 
ziemi (2002). 

Gleba zawiera pewne naturalne ilości pierwiastków śladowych. Ich koncentracja  zależy 
od skały z której powstały. W rolnictwie terminem metali ciężkich określa się przede 
wszystkim te, które w największym stopniu skażają środowisko tj. kadm, ołów, arsen, rtęć 
oraz cynk, miedź, nikiel, chrom.  

Pierwiastki te występując w nadmiarze lub w naturalnej zawartości, w kwaśnym 
środowisku glebowym stają się toksyczne dla roślin, zwierząt i ludzi. Problem związany  
z metalami ciężkimi polega nie tylko na ich wyjątkowej toksyczności, ale także na zdolności 
do akumulowania się w organizmie człowieka (głównie wątrobie i nerkach).  

Glebę uznaje się za skażoną jeżeli jeden z oznaczanych pierwiastków przekracza wartość 
normatywną określoną w załączniku do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleb 
oraz standardów jakości ziemi (2002). 

Zawartość metali ciężkich w glebach województwa podkarpackiego była badana na 
zlecenie producentów rolnych i innych zleceniodawców w 2011 r.  

Porównując uzyskane w 2011 r. wyniki do norm, stwierdzono tylko jeden przypadek  
przekroczenia wartości dopuszczalnej w przypadku rtęci (Hg) na terenie gminy Świlcza. 
Pozostałe wyniki oscylują w przedziałach zawartości normatywnej. 

Problem stanowi bardzo wysokie zakwaszenie gleb, które może powodować zwiększoną 
mobilność metali ciężkich, które poprzez produkty roślinne będą wchodzić w łańcuch 
troficzny człowieka i wpływać negatywnie na jego zdrowie. 
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Większość gleb w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zanieczyszczenia 
gleb mają charakter punktowy (emisja większych zakładów przemysłowych i wysypiska 
śmieci) i liniowy (wzdłuż szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu). 

Kwasowość gleb powodowana jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno – 
glebowe i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne.  

Większość zagrożeń degradacji gleb na terenie miasta Przemyśla spowodowana jest 
przez przemysł, komunikację i gospodarkę komunalną.  

 
 

2.9.4. Jakość wód powierzchniowych 
Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej, dotyczącym ochrony środowiska 

wodnego przed zanieczyszczeniem, jest Dyrektywa ramowa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej z 23 października 2000r. zwana Dyrektywą 
Wodną (RDW) ustalająca ramy działań Wspólnoty w zakresie polityki wodnej.  

Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu, dla 
wszystkich części wód do 2015 r.  

Podsumowanie działań mających na celu osiągnięcie odpowiedniego stanu wód  
w perspektywie do 2015 r. zawierają plany gospodarowania wodami na obszarach dorzecza, 
pierwsze plany zostaną opracowane do końca 2009 r. 

 
Dyrektywa Wodna wprowadza nowe pojęcia w ocenie stanu wód: 

1. klasyfikację stanu ekologicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych, 
jeziorach, wodach przejściowych oraz przybrzeżnych, 

2. klasyfikację potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części 
wód powierzchniowych, 

3. klasyfikację stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  
i podziemnych, 

4. klasyfikację stanu ilościowego wód podziemnych. 
 

Postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej przetransportowane zostały do 
prawodawstwa polskiego. Obowiązującym obecnie w Polsce podstawowym aktem prawnym 
w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami jest ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo 
Wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z późniejszymi zmianami) która obowiązuje od 1 stycznia 2002 
roku.  

Od 2007 roku monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest w wyznaczonych dla 
potrzeb planowania gospodarowania wodami, jednolitych częściach wód powierzchniowych 
(jcw). Każda jcw została przypisana do jednego z 26 typów wód, które charakteryzują 
warunki środowiskowe cieku. Dla każdego cieku ustalone są warunki referencyjne (stan 
naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu ekologicznego. Typy 
wód powierzchniowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 22 lipca 2009 r. 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych częściach wód powierzchniowych. 

 
W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował ustalony program monitoringu wód 

powierzchniowych, zgodnie z wymogami Dyrektywy Wodnej. Lata te, obejmujące pierwszy 
cykl planistyczny, traktowane są jako okres przejściowy; wdrażający i dopracowujący nowy 
system monitoringu oraz system klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego. 

 
Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych klasyfikuje się przez 

nadanie jednej z 5-ciu klas. 



58 
 

Tab. Nr  20 Klasy stanu ekologicznego wód 
Klasy Stan ekologiczny  Potencjał ekologiczny 
I klasa bardzo dobry 
II klasa dobry 

dobry i wyższy niż 
dobry 

III klasa umiarkowany umiarkowany 
IV klasa słaby słaby 
V klasa zły zły 

 
W 2010 r. w Przemyślu, w ramach monitoringu wód powierzchniowych, wykonane 

zostały badania w 2 punktach pomiarowo kontrolnych, położonych w 2 jednolitych częściach 
wód. 

 
Zlewnia Nr. 223 San od Osławy do Wiaru* 
Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych – San od zbiornika Myczkowce do Wiaru 
Kod jednolitej części wód powierzchniowych – PLRW20015223999 
Typ abiotyczny 15 (średnia rzeka wyżynna – wschodnia) 
Silnie zmieniona część wód - NIE 
Sztuczne części wód – NIE 
Kod punktu pomiarowo kontrolnego - PLO1S1601-1916 
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego – San Ostrów 
Kilometr rzeki – 169,5 
Rodzaj monitoringu  w 2008 r –MDRW, MORW* 
Klasyfikacja stanu na podstawie: 

� elementów biologicznych – brak wyników, 
� elementów fizykochemicznych – dobry, 
� substancji szczególnie szkodliwych – dobry 

Stan (potencjał ekologiczny) – brak danych 
Stan chemiczny - dobry 
 
Zlewnia Nr. 224  Wiar* 
Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych – Wiar od granicy państwa do ujścia 
Kod jednolitej części wód powierzchniowych – PLRW200922499 
Typ abiotyczny 9 (mała rzeka wyżynna, węglanowa) 
Silnie zmieniona część wód - NIE 
Sztuczne części wód – NIE 
Kod punktu pomiarowo kontrolnego - PLO1S1601-1920 
Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego – Wiar Przemyśl 
Kilometr rzeki – 1,1 
Rodzaj monitoringu  w 2008 r –MDRW* 
Klasyfikacja stanu na podstawie: 

� elementów biologicznych – dobry, 
� elementów fizykochemicznych – bardzo dobry, 
� substancji szczególnie szkodliwych – dobry 

Stan (potencjał ekologiczny) – dobry 
Stan chemiczny - brak danych 
*numer zlewni wg. Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005) 
*MDRW – monitoring diagnostyczny na rzekach 
MORW – monitoring operacyjny, w operacyjnych punktach pomiarowo kontrolnych. 
Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dziennik Ustaw 2009, Nr 122). 



59 
 

W 2010 r w punktach monitoringu: San Ostrów i Wiar Przemyśl, nie było prowadzonych  
badań pod kątem oceny przydatności wód do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych  
w warunkach naturalnych. Ocena przydatności, prowadzona w punktach monitoringu górnym 
biegu rzek, powyżej punktów monitoringu, wykazywała wody nieprzydatne do bytowania 
ryb.  

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych, spowodowanej zanieczyszczeniem ze 
źródeł komunalnych w latach 2004 – 2010, nie wykazała występowania zjawiska eutrofizacji 
w punkcie pomiarowym San Ostrów natomiast w punkcie Wiar Przemyśl występuje zjawisko 
eutrofizacji. Wskaźnikami decydującymi były:BZT5, azot amonowy, azot Kieldahla, fosfor 
ogólny. 

 
Tab. Nr 21. Wartość stężeń azotów i podstawowych wskaźników eutrofizacji ze spływów 
                 powierzchniowych, z działalności rolniczej (w 2010 r) 

Stężenia średnioroczne 
Punkt 

pomiarowo 
kontrolny 

Azotany 
(mgNO3/l) 

Azot 
azotanowy 

(mgN - NO3/l) 

Azot ogólny 
(mgN/l) 

Fosfor  ogólny 
(mgP/l) 

Chlorofil „a” 
(µg/l) 

San Ostrów 3,11 0,70 1,29 O,032 2,67 
Wiar 
Przemyśl 

1,92 0,43 1,01 0,043 1,74 

 
Analiza stanu wód w punktach monitoringu wykazała, że wody nie są zagrożone 

zanieczyszczeniem azotami ze źródeł rolniczych, w świetle wymagań Dyrektywy Azotanowej 
i nie ma potrzeby wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. 

Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia określona została w 3 kategoriach (A1, A2, A3). 
Kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do 
uzyskania wody przeznaczonej do spożycia.  
 
Tab. Nr 22 Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
                  przeznaczoną do spożycia (w 2008 r.) 

Wskaźniki decydujące o ocenie 
Wartość 

Punkt 
pomiarowo 
kontrolny 

Kategoria 
jakości 
wody Nazwa wskaźnika 

Minimalna Maksymalna Średnia 
Liczba bakterii gr. coli kał  w 
100ml 

240 11 000 3 005 
San 
Ostrów 

A 3 
Liczba bakterii gr. coli w 
100ml 

460 110 000 13 263,3 

Wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  
w punkcie monitoringu, San – Ostrów, w 2008 r. zakwalifikowane zostały do kategorii A3 – 
woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności 
utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji adsorpcji na węglu aktywnym oraz 
dezynfekcji  

Wody charakteryzowały się dobrym stanem fizykochemicznym. O zakwalifikowaniu ich 
do kategorii A3 decydował wskaźnik mikrobiologiczny. 

Dwukrotne zmiany systemu badań i oceny stanu wód powierzchniowych w latach  2000 -
2008 uniemożliwiły określenie trendów zmian jakości wód w punktach monitoringu  
w zlewniach Sanu i Wiaru. 

Na jakość wód powierzchniowych wpływa gospodarka wodno — ściekowa. Występujące 
duże zaangażowanie inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej przyczynia się 
do poprawy jakości wód na terenie miasta. 
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2.9.5. Jakość wód podziemnych 
 

Jakość wód podziemnych kontrolowana jest w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, na poziomie krajowym, przez Państwowy Instytut Geologiczny. 

Przedmiotem  monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd) stanowiące 
określoną objętość wód podziemnych, występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub 
zespołu warstw wodonośnych. Wyróżnia się monitoring stanu chemicznego (monitoring 
diagnostyczny) i monitoring stanu ilościowego.  

Badania monitoringowe prowadzone są w oparciu o sieć punktów pomiarowych (otwory 
studzienne, piezometry, obudowane), spełniających kryteria zgodne z wymogami Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Na obszarze miasta istnieje 1 punkt pomiarowy nr 757 Przemyśl. 
Ponieważ punkt położony jest w jednolitej części wód podziemnych JCWPd , nie mającej 
statusu zagrożenia, są w nim prowadzone badania stanu chemicznego wód podziemnych  
w sieci monitoringu diagnostycznego.  
 
Tab. Nr 23. Zawartość azotanów w punkcie pomiarowym monitoringu wód podziemnych  
                Nr 757 Przemyśl w latach 2002 -2007l 

Stężenie azotanów (mg NO3/l) Nr 
pkt. 

Miejscowość 
Rodzaj 

wód 2002 r. 2003.r 2004  r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 
757 Przemyśl gruntowe 11,0 11,03 11,2 10,2 14,4 14,6 
 

W latach 2006 – 2007 w punkcie monitoringu Przemyśl, nieznacznie wzrosło 
zanieczyszczenia azotanami, nie przekroczyło jednak dopuszczalnej ilości azotanów 
 -50 mgNO3/l.  Wody podziemne nie są zagrożone zanieczyszczeniami azotanami. 

W ocenie stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd) 127,  w punkcie monitoringu 757Przemyśl, wody posiadają stan dobry. 

 
 

2.9.6. Gospodarka wodna 
 
Źródłem wody pitnej miasta Przemyśla jest rzeka San, która pod względem 

bakteriologicznym lokuje się obecnie w zależności od pory roku w kategorii A2 bądź A3, zaś 
pod względem właściwości fizyko - chemicznych w kategorii A1 i A2.  

Wahania jakości wody mają związek ze zmiennością przepływów wody w Sanie  
w funkcji opadów deszczu.  
 
Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych na terenie Miasta Przemyśla. 
� Przemyśl - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada ujęcie wody 

powierzchniowej typu jazowego z rzeki San o zasobach eksploatacyjnych 30240 m3/dobę 
(Qrz=13386 m3/dobę). Zaopatruje w wodę odbiorców z terenu miasta Przemyśla oraz 
okolicznych miejscowości: gmina Przemyśl (Pikulice, Krówniki, Łuczyce, Ostrów), 
gmina Krasiczyn (Dybawka, Krasiczyn, Prałkowce, Tarnawce, Krasice), gmina Żurawica 
(Żurawica, Buszkowice, Buszkowiczki), gmina Medyka (Hurko, Hureczko, Siedliska, 
Jaksmanice). Ujęcie zlokalizowane na rzece San na km 168+850.  

� Przemyśl - Bakończyce – „PKP Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. Podkarpacki Zakład 
Przewozów Regionalnych w Rzeszowie posiada ujęcie wody podziemnej w postaci 
studni głębinowej wierconej o zasobach eksploatacyjnych 288 m3/dobę. Woda 
wykorzystywana jest na potrzeby technologiczne zakładu. W 2005 roku zakład nie 
pobierał wody.  
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� Przemyśl - Zakład Automatyki POLNA S.A. posiada ujęcie wody podziemnej w postaci 
2 studni głębinowych o łącznych zasobach eksploatacyjnych 237,6 m3/dobę  
(Qrz= 62,64 m3/dobę). Woda wykorzystywana jest na potrzeby własne zakładu.  

� Przemyśl - Producent Płyt Pilśniowych FIBRIS S.A posiada ujęcie wody 
powierzchniowej typu brzegowego z rzeki Wiar o zasobach eksploatacyjnych  
3650 m3/dobę (Qrz=1076 m3/dobę). Woda wykorzystywana jest na potrzeby zakładu. 
Ujęcie zlokalizowane na rzece Wiar na km 1+500.  
 
Ujęcie wody dla miasta Przemyśla posiada strefę ochrony bezpośredniej, Decyzją 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.02.2000 r. znak OŚ-III-2-6226/1/00, dla PWiK  
w Przemyślu, ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody dla miasta 
Przemyśla z rzeki San, ze zmianą; jak w Decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla  z dnia 
13.05.2009, znak KOŚ.II.6-6210/14/09.  

Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje rzekę San od 168+790 tj. 60 m poniżej osi jazu, do 
169+130 tj. 280 m w górę od osi jazu, na lewym brzegu krawędzi drogi wiejskiej w Ostrowie, 
na odcinku wzdłuż rzeki San oraz prawy brzeg rzeki San, łącznie z urządzeniami do 
ujmowania wody. 

Jakość wody dostarczanej odbiorcom wodociągami, zdecydowanie poprawiła się, po 
uruchomieniu nowych filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW), w czerwcu 1997 roku. 

Od 2000 roku działa nowoczesna stacja ozonowania wody, dzięki czemu chlor używany 
jest tylko w ilościach niezbędnych do ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem w czasie 
dystrybucji. 

 
 

2.9.7. Gospodarka ściekowa 
 

Emisja ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia, 
odprowadzanych do wód powierzchniowych w mieście Przemyślu (wg. Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie) w 2008 roku wyniosła ogółem 2 697,6 dam3. Ścieki w 100% 
były oczyszczane biologicznie.  

Miasto posiada komunalną oczyszczalnię ścieków. Jest to oczyszczalnia:  
� mechaniczno – biologiczna, z podwyższonym usuwaniem miogenów, 
� o maksymalnej przepustowości 40 500 m3/d,  
� o przepustowości średniodobowe 28 200 m3/d, 
� obciążeniu max [RLM] 400 000, 
� wielkości emisji ścieków (w 2008 r.) 5 698 dam3/rok, 
� obsługującej (w 2008 r.) 4 101 domostw, na terenie miasta Przemyśla.  
 
Oczyszczalnię ścieków posiada „Astra S.A.” – jest to oczyszczalnia mechaniczno – 

biologiczna w dobrym stanie technicznym, o maksymalnej przepustowości 50 m3/d. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do potoku Jawor (dopływ Wiaru). W roku 2003 
oczyszczalnia odprowadziła 12 049 dam3 ścieków oczyszczonych ( 40,3 m3/d).  

 
Eksploatację sieci kanalizacyjnej w Przemyślu prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Kanalizacja miejska ma charakter ogólnospławny i tylko fragmentarycznie istnieją sieci 

rozdzielcze. Część kanałów deszczowych posiada wyloty bezpośrednio do wód rzek San 
 i Wiar, a część do miejskich kanałów ogólnospławnych. 
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są kolektorami do oczyszczalni ścieków 

położonej we wschodniej części miasta. Z Zasania transport ścieków odbywa się  
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z wykorzystaniem pompowni i kanałów tłocznych w moście im. Siwca, natomiast z części 
prawobrzeżnej w układzie grawitacyjnym. 

Na terenie miasta brak zbiorników retencyjnych pełniących funkcje odbiornika wód 
opadowych, które odciążyłby układ kolektorów ogólnospławnych i oczyszczalnię ścieków  
w czasie ulewnych deszczy. Żaden ze zrzutów wód opadowych do rzek San i Wiar nie 
posiada podoczyszczalni (separatorów zanieczyszczeń).  

Warunki odbioru ścieków i wód opadowych w mieście są dobre. W Przemyślu  
z kanalizacji sanitarnej korzysta około 90% mieszkańców, w śródmieściu około 98% 
mieszkańców posiada obsługę kanalizacyjną. 
 
 

2.9.8. Gospodarka odpadami 
 

Przemyśl posiada funkcjonujące od 1.05 2004 r. składowisko odpadów komunalnych dla 
miasta przy, ul. Piastowskiej w Przemyślu, o powierzchni terenu ok. 11 ha. 
Docelowa pow. składowania wyniesie 6,63 ha, co pozwoli przyjąć łącznie 1 200 000 m3 

odpadów.  
Aktualnie eksploatowane są kwatery I, II, III, IV o łącznej powierzchni 3,78 ha  

i pojemności składowania 574 000 m3. Przewiduje sie, że około roku 2017 konieczne będzie 
wybudowanie kolejnych kwater nr V, VI, VII co pozwoli uzyskać docelowa pojemność 
składowiska.  

Składowiskiem odpadów zarządza Zakład Usług Komunalnych funkcjonujący  
w strukturach organizacyjnych jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Miejskiej 
Przemyśl. 

Ilość dotychczas zgromadzonych odpadów wyniosła na koniec 2010r. - 31 429 t, ogólna 
ilość składowanych odpadów – 187 559 t. 

Aktualnie zdecydowanie przeważa forma utylizacji przez składowanie odpadów, ale na 
coraz szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W mieście od kilku lat 
funkcjonują dwa systemy zbiórki tj. „gniazdowy” i „u źródła” oraz indywidualne systemy 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych leków oraz baterii  
i akumulatorów. Od dwu lat z powodzeniem funkcjonuje prowadzony przez Zakład Usług 
Komunalnych tzw. GRATOWÓZ tj. mobilny punkt zbiórki odpadów problemowych. Dają 
one mieszkańcom miasta możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia sie odpadów takich 
jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, 
odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach, resztki 
farb i rozpuszczalników, zużyte oleje samochodowe, o filtry olejowe oraz odpady 
wielkogabarytowe tzn. stare meble mieszkalne i ogrodowe itp. 

Od jesieni 2008r. do końca 2010r., w ramach sezonowej (wiosna - jesień) akcji Gratowóz 
zebrano i przekazano do odzysku lub specjalistycznej utylizacji ogółem ok. 101,0 t odpadów 
niebezpiecznych i problemowych.  

W znacznie większym wymiarze selektywną zbiórkę na terenie Przemyśla prowadzą firmy 
zajmujące sie ciągłym zbieraniem odpadów, a szczególnie Przemyska Gospodarka 
Komunalna Sp. z o.o. posiadająca ok. 60% udziału w gospodarce odpadowej.  

Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak wskaźniki 
odzysku są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską. 
Obok składowania odpadów na coraz szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów. W mieście funkcjonują dwa systemy zbiórki selektywnej tj.: gniazdowy  
i „u źródła” oraz system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). 
Wprowadzone przed paru laty systemy dają coraz lepsze efekty. Selektywną zbiórkę  
w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl prowadzi Przemyska Gospodarka Komunalna  
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Sp. z o.o., która w 2005 roku odzyskała i przekazała do recyklingu 269,3 ton surowców 
wtórnych, co daje około 2,5% odzysku (o 0,5% więcej niż w roku 2004).  
W 2008r. utworzono przez Przemyską Gospodarkę Komunalną dwa stałe autoryzowane 
punkty zbiórki ZSEiE (ul. Słowackiego 104, ul. Herburtów), gdzie mieszkańcy miasta mogą 
nieodpłatnie przekazywać ZSEiE. 

Odzysk odpadów zbieranych selektywnie w 2010r. – 550,20 ton, w tym 25,37 ton ZSEiE. 
 

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zajmuje sie również odbiorem odpadów 
przemysłowych i niebezpiecznych z przemyskich zakładów produkcyjnych. Odpady te nie 
trafiły na składowisko, lecz zostały przerobione w instalacjach na paliwo alternatywne dla 
cementowni. Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak 
wskaźniki odzysku są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami stawianymi przez Unię 
Europejską.  

W 2010r. zebrano 625,84 ton odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego do 
utylizacji przekazano 40,99 ton, a pozostałą ilość (584,85 ton) w postaci gruzu wykorzystano 
na warstwę inertną na składowisku odpadów. 

 
 
2.9.9. Zagrożenia środowiska 

 
Promieniowanie elektromagnetyczne 

 
Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2008 roku 

przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. 
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2007.221.1645).  

Pomiary promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa 
podkarpackiego prowadzone były w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego ustalonego na 
lata 2007 – 2009. 

 
Badania w 2008 roku prowadzono w punktach pomiarowych, zlokalizowanych  

w miejscach dostępnych dla ludności, na trzech kategoriach obszarów województwa: 
� w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys., 
� w pozostałych miastach, 
� na obszarach wiejskich. 

 
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonano w oparciu  

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883). W miejscach dostępnych 
dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz 
do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m. 
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Tab. Nr 24. Sprawozdanie roczne z okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  
                   w środowisku na terenie miasta Przemyśla, wykonanych w 2008 r. (wg. WIOŚ) 
[/zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645)] 
 

Średnia arytmetyczna zmierzonych 
wartości skutecznych natężeń pól 
elektrycznych promieniowania 

elektromagnetycznego dla zakresu 
częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 

MHz uzyskanych dla punktu 
pomiarowego [V/m] 

Wartość niepewności 
pomiarów [V/m] 

Nazwa jednostki terytorialnej, 
na obszarze której 

jest zlokalizowany punkt 
pomiarowy 

2008r. 2010r. 2008r. 
 

2010r. 

M. Przemyśl o. Kazanów 0,11 <0,4 0,022 0,08 

M. Przemyśl o. Budy Małe 0,36 <0,5 0,072 0,1 

M. Przemyśl o. 
Śródmieście 

0,31 - 0,062 - 

M. Przemyśl o. Garbarze 0,48 0.6 0,096 0,12 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach miasta 
Przemyśla.  
 
Osuwiska 

Przemyśl leży na tzw. fliszu karpackim, którego podłoże sprzyja tworzeniu się osuwisk. 
Wyżynna część powierzchni miasta, o bogatej rzeźbie i stromych spadkach, pocięta dolinami 
stanowi potencjalne obszary osuwiskowe.  

Najbardziej narażonymi na występowanie osuwisk są zbocza o nachyleniu w przedziale 
10-15%, mniejsze natężenie tego zjawiska zaobserwowano na zboczach nachylonych  
powyżej 15%, na stokach nachylonych poniżej 10% osuwiska występują sporadycznie.  

Powstawanie osuwisk wiąże się z utratą stabilności zbocza pod wpływem czynników 
zewnętrznych: naturalnych (intensywne i długotrwałe opady, ekstremalne zjawiska 
powodziowe) i antropogenicznych (naruszenie stabilności zboczy poprzez niewłaściwe 
zagospodarowanie). 

Osuwiska powstają przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej 
zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane przez uruchomienie procesów 
geodynamicznych.  

Na terenie miasta istnieją obszary starych, nieaktywnych osuwisk, które choć nie 
powodują w danym momencie zagrożeń, w sprzyjających dla siebie warunkach, np. po 
długotrwałych opadach atmosferycznych, mogą się uaktywnić.  

Prognozowanie zjawisk osuwiskowych jest zadaniem trudnym, zwłaszcza w naszym 
klimacie przejściowym. w którym mamy do czynienia z okresami suszy lub też okresami 
gwałtownych deszczy, różną ich częstotliwością, długością, intensywnością itp. 

Zdaniem prof. Jacak Rajchela, geologa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, bez 
specjalistycznych badań nie da się ocenić, czy na zboczu może dojść do osunięcia terenu.  
Jeśli wcześniej go nie było, jest to niemal niewykonalne. Trzeba dokonać wierceń i spojrzeć 
na mapy geologiczne.  

Na zboczach, gdzie do tej pory nie dochodziło do osunięć, zaczynają się pojawiać, gdyż  
łatwo je sprowokować. Wystarczy nieumiejętnie podciąć zbocze, np. prowadząc  
w poprzek niego drogę lub kopiąc fundamenty domu. Może również dojść do przeciążenia 
gruntu, kiedy stawia się na nim kolejne domy albo wymienia lekkie konstrukcje drewniane na 
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murowane. Wytrzymałość gruntu zmniejsza też np. wycięcie lasu; korzenie drzew 
wzmacniają bowiem spójność podłoża i chłonąc wodę, regulują nasycenie gruntu. 

Przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wynikającym z ruchów masowych są 
rozwiązania organizacyjno-prawne (m.in. planowanie przestrzenne w oparciu o wiarygodne 
dane dotyczące osuwisk tj. wykluczenie terenów osuwiskowych spod jakichkolwiek 
inwestycji oraz prowadzenie działań zabezpieczających przed dalszym niszczeniem. 
 i zasadne np. drenażu stoków, odwadniania, zalesiana o ile jest to możliwe i zasadne.) 

W styczniu 2011 roku została ukończona Mapa morfologiczna miasta Przemyśla  
w skali 1:2000, wykonana przez Usługowy Zakład Fizjografii i Geologii Inżynierskiej. 
Podstawowym celem mapy było wyznaczenie zasięgu osuwisk pewnych, aktywnych i 
osuwisk nieczynnych na obszarze miasta Przemyśla.  

W komentarzu tekstowym do mapy określono tereny: o najkorzystniejszych warunkach 
do zagospodarowania, trudniejszych do zagospodarowania i niekorzystnych warunkach 
morfologicznych.  

Mapa ta oraz wcześniejsze Opracowanie Fizjograficzne dla miasta Przemyśla stanowią 
podstawę do określenia występowania  obszarów osuwiskowych na terenie miasta Przemyśla. 

Określenie zasięgu obszarów osuwiskowych w dalszej kolejności przyczynić się powinno 
do minimalizowania strat powstałych w wyniku osuwania, poprzez ograniczenie ich 
zainwestowania. 
 
Zagrożenia powodziowe 

Najbardziej zagrożone powodzią obszary miasta położone są wzdłuż rzek San i Wiar.  
Na prawym brzegu Sanu zagrożone powodzią są: 
� tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody, 
�  tereny sportowo-rekreacyjne klubu „Polonia” 
� dzielnice Wilcze i Przekopana.  

Na lewym brzegu Sanu zagrożone powodzią są: 
� tereny przyległe do ulicy Węgierskiej, 
�  sportowo-rekreacyjne klubu „Czuwaj”, 
�  tereny przyległe do ulicy Focha i Buszkowickiej.  

Wzdłuż Wiaru zagrożone powodzią są: 
� dzielnica Sielec 
� dzielnica Pikulice 

Poważnym zagrożeniem dla miasta Przemyśla będzie fala powodziowa, która może 
wystąpić w razie awarii lub uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych zapory Solina – 
Myczkowce ( przewiduje się, że w ciągu 7 godzin i 20 minut do Przemyśla dotrze fala 
powodziowa o wysokości około 14 m, zalewająca około 50% obszaru miasta).  

W 2010 r. miasto Przemyśl otrzymało opracowanie pn. „Wyznaczenie obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny element studium 
ochrony przeciwpowodziowej. 

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią przedstawiono na mapie topograficznej  
w skali 1: 10 000. 

Podstawowym celem opracowania było wyznaczenie zasięgu stref zalewowych dla wód 
powodziowych o siedmiu prawdopodobieństwach przewyższenia (50%, 20%, 10%, 5%, 2%, 
1%, i 0,5%) dla rzeki San oraz jej 53 dopływów, a następnie określenie na ich podstawie 
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią ( w rozumieniu zapisów ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Obszary takie,  
w dalszej kolejności przyczynić się powinny do zminimalizowania strat powodziowych 
poprzez ograniczenie ich zainwestowania w sporządzanych przez władze samorządowe 
dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego (plany 
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zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego). 

W opracowaniu wytypowane zostały również, wymagane do określenia w studium 
ochrony przeciwpowodziowej /zgodnie z zapisami art. 79 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo wodne  z 
dnia 18 lipca 2001 r./ obiekty i obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich 
zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową. 
 
Poważne awarie 

Zgodnie z Dyrektywą Rady UE nr 96/82/WE z 9 grudnia 1996 r. w sprawie 
kontrolowania zagrożeń z udziałem niebezpiecznych substancji, Państwa Członkowskie 
powinny uwzględniać w swoich strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego 
zapobieganie poważnym awariom i ograniczanie ich skutków dla ludzi i środowiska 
naturalnego. 

Do ochrony środowiska przed poważnymi awariami zobowiązani są  prowadzący 
zakłady, stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji 
niebezpiecznych, oraz organy administracji. 

Kompetencje i sposób przeciwdziałania poważnym awariom, instrumenty prawne służące 
przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład 
stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), która 
nakłada na Państwową Straż Pożarną obowiązki w zakresie zapobiegania poważnym awariom 
i współdziałania w tym zakresie z innymi jednostkami.  

Zgodnie z art. 260 w/w ustawy w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków 
awarii przemysłowej opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.  
Potencjalne źródło zagrożeń stanowią zakłady przemysłowe oraz obiekty przerabiające  
i magazynujące TSP (Toksyczne Środki Przemysłowe).  

WIOŚ w Rzeszowie i Państwowa Straż Pożarna kontrolują jednostki, których działalność 
może stanowić zagrożenie dla środowiska. W wyniku kontroli aktualizowany jest rejestr 
potencjalnych sprawców awarii przemysłowych.  

 
Na terenie miasta Przemyśla znajdują się zakłady, w których ze względu na rodzaj i ilości 
przechowywanych substancji niebezpiecznych może dojść do poważnej awarii, są to: 
� Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu – ze względu na chlor 

(ok. 15 ton), 
� SANWIL Polska Sp. z o.o.  - ze względu na gazy technologiczne, ciecze żrące i trujące  

(ok. 200 ton), 
� Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie", - ze 

względu na kwas solny (ok. 6 ton), 
� Zakład Automatyki POLNA S.A.- ze względu na kwasy i cyjanek  (ok. 1 ton). 

Zakłady te nie figurują w wojewódzkim rejestrze zakładów o dużym ryzyku  
i o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 

W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej ważna jest 
prawidłowa lokalizacja nowych obiektów, które mogą oddziaływać na środowisko oraz 
wyznaczenie stref i ochrona terenu.  

Skuteczną formą ochrony przed poważnymi awariami są kontrole potencjalnych 
sprawców poważnych awarii.  

 
Położenie Przemyśla przy drogach krajowych nr 28 w kierunku Zator - Wadowice - 

Medyka (granica państwa) i nr 77 w kierunku Lipnik - Sandomierz – Przemyśl oraz magistrali 
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kolejowej E 30 powoduje, że miasto narażone jest na wystąpienie awarii związanych  
z przewozem niebezpiecznych substancji chemicznych. 

 
3. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

 
3.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji 

 
Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, rozumianego jako konfiguracja 

dynamicznie powiązanych komponentów, zależy w dużym stopniu od działalności człowieka, 
która w różny sposób może oddziaływać na zachowanie się tego systemu. Im środowisko 
danego obszaru jest bardziej wrażliwe na określony bodziec, tym mniej jest na niego odporne  
i odwrotnie. Istotne jest to, że ten sam obszar może być jednocześnie  mało odporny na jeden 
rodzaj działań człowieka i bardzo odporny na inny. 

Do przeprowadzenia oceny odporności było konieczne uściślenie pojęcia degradacja  
w relacji do specyfiki środowiska i obecnego sposobu użytkowania ocenianego obszaru. 
Ponieważ na obszarach zainwestowanych a zatem takich, na których procesy przyrodnicze są 
w znacznym stopniu sterowane przez człowieka, uznano dla nich, że nie ma praktycznych 
powodów dla przeprowadzania oceny odporności. Na tych terenach środowisko uległo już 
przekształceniu, choć nie w każdym przypadku zostało zdegradowane. W odniesieniu do 
takich terenów trudno byłoby zatem zdefiniować pojęcie degradacji. Zasadne jest natomiast  
i przydatne dla określenia  uwarunkowań rozwoju przestrzennego, ustalenie odporności na 
degradację dla terenów jeszcze niezainwestowanych.  

Analiza środowiska przyrodniczego terenów objętych oceną pozwoliła na określenie 
czynników, które w tych konkretnych warunkach mogą przyczyniać się do degradacji. 
Uznano, że degradacja środowiska związana jest z wystąpieniem następujących czynników: 

� obniżaniem pierwszego poziomu wód gruntowych, 
� zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, 
� zanieczyszczeniem wód podziemnych, 
� zanikaniem siedlisk dziko żyjącej fauny. 

 
Odporność różnych typów środowiska na czynniki antropogeniczne warunkowana jest 

przez poszczególne cechy komponentów przyrodniczych: budowę geologiczną, zwięzłość  
i przepuszczalność gruntu, wysokość względną, głębokość zalegania wód podziemnych, 
warunki klimatu lokalnego i typ roślinności rzeczywistej.  

Cechy tych komponentów decydują o akumulacji lub rozprzestrzenianiu się 
zanieczyszczeń oraz o nasilaniu negatywnych zjawisk związanych z przekształceniem 
środowiska.  

Ocena odporności środowiska na degradację dotyczy odporności na określony typ 
przekształceń. 
Środowisko przyrodnicze obszaru miasta Przemyśla jest przekształcone antropogenicznie, 

poprzez działalność człowieka. 
Wykazuje ono znaczną odporność na degradację wynikającą z rodzaju podłoża oraz 

pokrycia terenu.  
Do środowiska nie wprowadza się zanieczyszczeń, które zakłóciłyby obieg pierwiastków 

i przepływ energii, a ich poziom przekraczałby możliwości jego samoregulacji i regeneracji. 
 

Tab. Nr 25 Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji 
Ocena  Kwalifikacja jednostek 
niska 
odporność 

� dominacja utworów organicznych, 
� wysoki poziom wód gruntowych, 
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 � występowanie zbiorowisk podmokłych, 
� występowanie obszarów dziko żyjącej fauny, 

średnia 
odporność 
 

� dominacja utworów mineralnych dobrze przepuszczalnych 
� występowanie trwałej roślinności nieleśnej, w tym zbiorowisk 

murawowych 
duża 
odporność 
 

� dominacja utworów mineralnych słabo przepuszczalnych 
� występowanie gleb wysokich klas bonitacyjnych 
� występowanie trwałej roślinności wysokiej 

 
Najmniejszą odporność na degradację, na obszarze miasta Przemyśla, posiadają tereny 

narażone na osuwanie mas ziemnych, wwystępująca na nich roślinność w znacznym stopniu 
stabilizuje te tereny. 

Małą odporność na degradację posiadają tereny położone w obszarach zalewowych. 
Narażone są na zanieczyszczenia naniesione falą powodziową. 

Elementem środowiska, okresowo narażonym na zanieczyszczenie jest powietrze. 
Ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym P10, PM 2,5 oraz B(a)P 
występuje jedynie w okresie grzewczym.  

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

Rewaloryzacja i poprawa stanu technicznego budynków – zmiana sposobu ogrzewania, 
wpłynie korzystnie na poprawę stanu czystości powietrza. 

Czynnikiem degradującym środowisko jest hałas i zanieczyszczenie komunikacyjne. 
Zjawisko to występuje wzdłuż wszystkich ważniejszych dróg w mieście (drogi krajowe i 
wojewódzkie) o dużym obciążeniu ruchem kołowym. 

 
Elementy środowiska, jak; powietrze, woda, gleby, roślinność, posiadają zdolności 

samoregulacji i regeneracji, w razie wystąpienia emisji zanieczyszczeń dopuszczonych 
obowiązującymi przepisami. 

 
 

3.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym 
różnorodności biologicznej 

 
Obecny stan ochrony zasobów przyrodniczych na terenie miasta można określić jako 

wystarczający. 
 
Zasoby przyrody dzielą się na zasoby przyrody żywej i nieożywionej. Zasobami przyrody 

żywej są składniki biosfery (fitosfera, zoosfera) natomiast zasobami przyrody nieożywionej 
są: litosfera, hydrosfera i atmosfera. Ustawy o ochronie przyrody, o lasach, Prawo łowieckie 
są podstawowymi aktami prawnymi chroniącymi biosferę. Podstawy ochrony przyrody 
nieożywionej zawiera ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa 
Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o odpadach. Ochrona biosfery opiera się  wyznaczeniu 
określonego obszaru lub obiektu przyrodniczego pod ochronę w formie parku narodowego, 
rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, pomnika 
przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego, wyznaczeniu chronionych gatunków roślin i zwierząt lub ochrony łowieckiej 
zwierząt. 
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Ochronie podlegają wszystkie ekosystemy leśne. Lasy o szczególnych walorach 
ekologicznych uznawane są za lasy ochronne. 

 
Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery wykonywana jest poprzez: 

� wyznaczenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, zwłaszcza 
dla obszarów szczególnie chronionych, podejmowanie działań służących ich 
nieprzekraczaniu lub przywracaniu do odpowiedniego poziomu 

� limitowanie korzystania z poszczególnych zasobów środowiska  (pozwolenia na pobór 
wód i odprowadzanie ścieków, wytwarzanie i składowanie odpadów,  emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery, przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne/, 

� stosowanie systemu opłat i kar za korzystanie z zasobów środowiska. 
 
Zasoby przyrodnicze podlegające różnym formom ochrony prawnej, na terenie miasta 

Przemyśla to: 
� Pomniki Przyrody – 32 sztuki. 
� Stanowisko dokumentacyjne, ustanowione przez Wojewodę Przemyskiego, 

rozporządzeniem nr 34 z dnia 28.12.1995 r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17 
poz.102). 

� Rezerwat florystyczny „Winna Góra”, powołany Zarządzeniem Nr 263 Ministra 
Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (M.P. Nr 119 poz. 1684). 

� Rezerwat florystyczny „Jamy”, powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. (M.P.Nr.5 poz.79). 

� Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu powołany Uchwałą WRN  
w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987 r. utrzymaną w mocy 
Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 r. 

� Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, utworzony Rozporządzeniem Wojewody 
Przemyskiego nr 11 z 16 grudnia 1991 r. zmienionym Rozporządzeniem nr 11 Wojewody 
Przemyskiego z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Przem. z 1997r, nr 6, poz. 78) - 
położony ok. 2,9 km na zachód od granicy opracowania. 

� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Rzeka San”- mający znaczenie dla 
Wspólnoty (kod PLH 180007), zatwierdzony przez Komisję Europejską 12.12.2008 r. 

� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Przemyska”- mający znaczenie 
dla Wspólnoty (kod PLH 180012), zatwierdzony przez Komisję Europejską 12.12.2008 r. 

� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001), 
powołany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r.(Dz. U. Nr 229 
poz. 2313). 

� Obszar Gazu Ziemnego „Przemyśl” utworzony decyzją MOŚZNiL  
nr Gk/wk/MN/2923/97  z 26.08.1997r. 
 
Na terenie miasta praktycznie nie zachowały się zbiorowiska naturalne. W chwili obecnej 

zbiorowiska roślinne o charakterze zbliżonym do naturalnego zachowały się jedynie wzdłuż 
koryt cieków wodnych i pozostałości obiektów fortyfikacyjnych.  

 
Na obrzeżach miasta występują otwarte tereny rolnicze poprzecinane z gruntowymi 

drogami dojazdowymi, z zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi. 
Najwartościowsze przyrodniczo obszary, doliny Sanu, Wiaru oraz innych często 

bezimiennych potoków z występującymi w ich obrębie zespołami lasu łęgowego i 
zbiorowiskami szuwaru skrzypu bagiennego, są naturalnymi korytarzami ekologicznymi, 
które powinny podlegać ochronie przed przerwaniem ciągłości ich połączeń. 
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Skarpy porośnięte głównie głogami i tarniną tworzą korzystne siedlisko dla bytowania 
drobnych ssaków i awifauny powinny także pełnić rolę korytarzy ekologicznych. 

Dolina Sanu prócz roli korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, ważnego 
dla migracji ptaków, pełni rolę jako korytarz przewietrzania miasta. 

Utrzymanie trwałego funkcjonowania wewnętrznego systemu terenów czynnych 
przyrodniczo, opartego o; cieki wodne, tereny leśne, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i 
przyzagrodowe oraz otwarte tereny rolnicze, łączące się w ciągi przyrodnicze, w istotny 
sposób może przyczynić się do wzbogacenia i wzmocnienia połączeń wewnętrznych obszaru 
miasta Przemyśla. 

Należy zachować występującą w granicach miasta zieleń i zadrzewienia, pełniące rolę 
korytarzy ekologicznych, umożliwiających swobodny przepływ gatunków roślin, grzybów  
i zwierząt. 

Ochrona zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej, na obszarze miasta 
Przemyśla dotyczy utrzymania w dotychczasowym stanie i niedopuszczenia do pogorszenia 
jakości zasobów. 

Najwartościowsze przyrodniczo obszary (rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszar 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 dolina Sanu i Wiaru, lasy, parki miejskie, 
cmentarze, zieleń forteczna) zostały włączone do podstawowego systemu przyrodniczego 
miasta. 

Rolę przyrodniczą pełnią też  stałe ogródki działkowe zieleńce i trawniki miejskie, 
naturalne jary, wąwozy i potoki tworzące lokalne korytarze ekologiczne oraz tereny otwarte, 
wykorzystywane rolniczo. 
 
 

3.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich 
kształtowania 

 
O strukturze miejskiego krajobrazu decydują różne czynniki : naturalne, kulturowe, 

gospodarcze, techniczne, społeczne i prawne. Kształt miasta jest wynikiem konfiguracji 
komponentów naturalnych i kulturowych krajobrazu. Strukturę krajobrazu tworzą elementy 
takie jak: rejony i obszary, granice i krawędzie, drogi i przejścia, węzły i miejsca centralne 
oraz wnętrza, osie widokowe, dominanty i punkty. Cześć tych elementów to naturalne 
składniki krajobrazu, na których opiera się struktura miasta.  W czasie rozwoju miasta są one 
twórczo wykorzystane, zasymilowane lub zniszczone. O harmonijnym kształtowaniu 
krajobrazu możemy mówić, kiedy kwartały miejskie a nawet indywidualne obiekty wpisują 
sie w istniejący krajobraz i nie dewastują go. 

 
Charakter krajobrazu miasta odbierany jest dzięki jego składnikom, eksponowanym na 

pierwszym planie. Dużą rolę odgrywa tu rzeźba terenu. W przypadku Przemyśla charakter 
rzeźby terenu był istotnym czynnikiem, sterującym rozwojem przestrzennym miasta 
nadającym charakterystyczny wizerunek całej kompozycji przestrzennej. Dolina Sanu  
i schodzące ku niej stoki pogórzy stanowiły podwaliny obecnego układu przestrzennego. 
Naturalne formy przestrzenne zostały wykorzystane do lokalizowania budowli o charakterze 
reprezentacyjnym. Wyżej położone tereny były traktowane, jako lepsze i zarezerwowane dla 
ważnych obiektów i funkcji. 

 
Do naturalnej rzeźby i warunków hydrograficznych został dostosowany również  system 

fortyfikacji Twierdzy Przemyśl gdzie do budowy umocnień wykorzystano wzgórza Pogórza 
Przemyskiego , Pogórza  Dynowskiego i Kotliny Sandomierskiej. 
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Rzeźba powierzchni terenu wpływa na sylwetkę i panoramę miasta. Determinuje też 
wizerunek poszczególnych jego części widzianych z wnętrz miejskich. Amfiteatralny układ 
przestrzenny miasta, który uwidacznia się zwłaszcza z mostów na Sanie, wywołuje nie tylko 
pozytywne wrażenia estetyczne, ale także umożliwia orientacje przestrzenną.  

 
Mimo, że krajobraz miasta podlega ciągłym zmianom, ukazując skutki działalności 

człowieka, to nawet na terenach przekształconych w znacznym stopniu, można wyróżnić 
fragmenty krajobrazów o cechach naturalnych. Takimi pozostałościami naturalnego 
krajobrazu na terenie Przemyśla  są przede wszystkim naturalne pasma i linie graniczne, czyli 
linearne formy przestrzenne (doliny rzeczne, starorzecza, wąwozy, doliny nieckowate) 
powstałe na skutek procesów morfogenetycznych.  

Wąska dolina rzeki rozgrzeszająca się ku wschodowi, porozcinane dolinami stoki pogórzy 
dominującymi wzniesieniami:  

Zniesienie, Wapielnica, starorzecza, doliny cieków oraz zachowana miejscami w ich 
obrębie roślinność naturalna, to one m.in. tworzą tożsamość krajobrazu miasta. Naturalne 
pasma i linie graniczne odpowiednio zaadaptowane, stanowiące zasadniczą osnowę 
kompozycyjną miasta, czy też poszczególnych miejsc, składają sie na elementy piękna, 
harmonii i czytelności przestrzeni każdego miasta, także Przemyśla. Ta przestrzenność oraz 
wysokie walory biologiczne (niedostępność umożliwiła przetrwanie naturalnych lub quasi-
naturalnych fito- i zoocenoz) sprawiają, że można je zaliczyć do granic krajobrazowych, 
różnicujących przyległe obszary. 

Ze względu na niedostępność pasma graniczne i linie graniczne nie poddane zostały 
znacznym przekształceniom urbanizacyjnym. Wymagają one ochrony polegającej nie tylko 
na ich zachowaniu, ale także na odpowiednim wyeksponowaniu. 

Najwartościowsze krajobrazowo obszary miasta znajdują się w granicach Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.  

 
W celu ochrony krajobrazu kulturowego  stworzono system ochrony panoramy miasta 

obejmujący: 
� Wzgórza dzielnicy Lipowica, 
� Stoki Winnej Góry, 
� Panoramę Starówki, 
� Wzgórza w południowej części miasta (Zielonka, Krzemieniec, Kruhel, 

Zniesienie). 
Dla systemu ochrony panoramy wiodącą funkcją jest ochrona krajobrazu kulturowego  
z zasadą niepogarszania walorów krajobrazowych. 

Podstawową, obowiązująca od 1972 r. formą ochrony panoramy miasta i krajobrazu jest 
wpis do Rejsu Zabytków, który nakazuje ochronę krajobrazu wewnątrz pierścienia 
wewnętrznego Twierdzy Przemyśl. 
 
Najważniejsze wartości krajobrazowe założeń urbanistycznych: 
� czytelny, zwarty układ przestrzenny, 
� historyczne dominanty krajobrazowe, 
� historyczne rozplanowanie ulic, placów, działek, obszarów zieleni, 
� budowle monumentalne 
� „anonimowa tkanka mieszkalna” wypełniająca założenia urbanistyczne- krajobraz 

„styku” z otaczającym środowiskiem. 
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Czynniki przyczyniające się do niekorzystnych zmian krajobrazu. 
Istnieje kilka czynników przyczyniających się do niekorzystnych zmian krajobrazu  

w okresie powojennym. Do najważniejszych należą: 
�  plany gospodarcze i przestrzenne, 
� zmiana „trzeciego wymiaru” budowli współczesnych w tym budownictwa 

mieszkaniowego, stających się konkurencją dla historycznych dominant 
� brak konserwacji zabudowy mieszkaniowej 
� zmiana funkcji przestrzeni publicznych 
� brak wyraźnego rozdziału strefy publicznej od prywatnej 
� brak sposobu zagospodarowania opuszczonych obiektów 
� „fragmentaryzacja prywatyzacji” i zagospodarowania wielu obiektów 
� izolacja obiektów z ich dotychczasowego otoczenia, krajobrazu poprzez odcięcie więzów 

historycznych z jednostkami osadniczymi. 
 
Sposoby zahamowania niekorzystnych przeobrażeń krajobrazu 

Określenie czynników przyczyniających się do degradacji krajobrazu pozwala na 
zdefiniowanie możliwości i sposobów zahamowania niekorzystnych przeobrażeń zabudowy  
i krajobrazu: 
� ochrona krajobrazu miasta w aspekcie zrównoważonego rozwoju, 
� autoidentyfikacja miejscowej tradycji i kultury – tworzenie programów edukacyjnych 

mających za zadanie wzmożenie świadomości społecznej w zakresie wartości krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego dla tożsamości miejsca, 

� wykorzystanie możliwości wpływania społeczności lokalnej na kształtowanie otaczającej 
przestrzeni poprzez prawo miejscowe (zgodnie z wytycznymi Nowej Karty Ateńskiej), 

� recykling przestrzeni – tworzenie strategii odzysku zdegradowanych obszarów miejskich 
i krajobrazowych, 

� planowanie i zarządzanie dziedzictwem, a więc i krajobrazem poprzez przywracanie 
ogólnego harmonijnego wyrazu krajobrazowego miejsca, 

� przywracanie harmonii krajobrazu „styku” miasta i środowiska przyrodniczego 
� dostosowywanie procedur planowania miasta jako dziedzictwa publicznego do 

obowiązujących w Unii Europejskiej.  
 

 
3.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z 

cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 
 

 
Dotychczasowe zagospodarowanie obszaru Miasta Przemyśla w większości jest zgodnie  

z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi. 
Na terenach o korzystnych warunkach geomorfologicznych i korzystnym mikroklimacie 

rozwija się zabudowa mieszkaniowa i usługowa.  
Część terenów o mniej korzystnych warunkach przeznaczono pod zabudowę 

przemysłowo składową. 
Terenom tym towarzyszy sieć infrastruktury technicznej, niezbędnej do ich obsługi oraz 

sieć drogowa umożliwiająca ich skomunikowanie. 
Na terenie miasta wydzielono także tereny pełniące funkcje sportowo-rekreacyjne. 
Tereny osuwiskowe, zalewowe oraz nie nadające się do pełnienia funkcji osadniczej i 

rolniczej, pełnią funkcję przyrodniczą. Tereny o dużych walorach przyrodniczych objęte są 
ochroną prawną. 
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Doliny rzek i potoków pełnią rolę korytarzy ekologicznych, a dolina Sanu dodatkowo 
pełni rolę korytarza przewietrzania miasta. 

Tereny leśne zagospodarowywane są przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Krasiczynie, 
zgodnie z opracowanymi Planami Urządzenia Lasu. 

Grunty rolne, położone w peryferyjnych częściach miasta wykorzystywane są  
w większości rolniczo jako grunty orne, pastwiska, łąki kośne. Jest to zgodne z panującymi na 
tym terenie warunkami glebowymi.  

 
Niektóre obszary zostały zagospodarowane w sposób nie w pełni uwzględniający 

uwarunkowania przyrodnicze, o czym świadczy: 
� występowanie zabudowy w terenach zagrożonych powodzią, zarówno na terenach 

bezpośredniego zagrożenia jak i zagrożonych wodą „stuletnią” 
� występowanie zabudowy w terenach zagrożonych ruchami osuwiskowymi,  
� występowanie zabudowy w dnie suchych dolin i wąwozów (na liniach spływu wód  

i opadowych i roztopowych), 
� występowanie zabudowy mieszkaniowej w dolnie rzek – ze względu na niekorzystny 

mikroklimat (częste inwersje temperatury i zamglenia, złe warunki usłonecznienia, spływ 
zanieczyszczonego powietrza ze stoków i wierzchowin), 

� obustronna obudowa dolin cieków wodnych, 
 
 

3.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 
 
Dotychczasowy charakter zmian zachodzących w środowisku związany był  

z działalnością człowieka na tym obszarze. Najczęściej zmiany te związane są z : 
� intensywną zabudową mieszkaniową zabudową przemysłową wkraczającymi również na 

tereny o dominującej funkcji ekologicznej (osiedle Zielonka) w tym na tereny zagrożone 
powodzią (osiedla: Wilcze, Sielec) 

� wylesieniem stoków i wierzchowin oraz przeznaczeniem obszarów leśnych pod ciągi 
komunikacyjne  lub inne funkcje (wyciąg narciarski) 

� intensywnym użytkowaniem rolniczym gleb (nadmierne nawożenie gleb i stosowanie 
środków chemicznej ochrony roślin), 

� regulacją Sanu i Wiaru oraz prowadzeniem melioracji w dolinach rzek, 
� zaprzestaniem użytkowania rolniczego gruntów ornych lub łąk, 
� poborem wód powierzchniowych i podziemnych, 
� emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emisją hałasu i promieniowania elektro-

magnetycznego, wprowadzaniem ścieków, składowaniem odpadów,  
Zmiany środowiska powodowane czynnikami naturalnymi to głównie: 

� osuwiska mas ziemnych, 
� zniszczenia w ekosystemach leśnych w wyniku huraganów, mrozów lub w wyniku 

gradacji szkodników, 
� sukcesja naturalna zbiorowisk roślinnych. 

 
Nieprawidłowe zagospodarowanie i użytkowanie przestrzeni w Przemyślu będzie 

powodować: 
� wzrost zagrożenia powodziowego w dolinie Sanu i Wiaru ze względu na utrzymanie 

istniejących terenów budowlanych  i lokalizowanie nowej zabudowy w terenach 
zagrożonych powodzią, 
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� postępujące ograniczanie funkcji ekologicznych dolin rzecznych wraz ze wzrostem 
antropopresji (zabudowa istniejących luk w zabudowie terenów wzdłuż dolin, 
przecinanie dolin i korytarzy ekologicznych ciągami komunikacyjnymi), 

� zmniejszanie bioróżnorodności (naturalna sukcesja w zbiorowiskach łąkowych, na 
których zaprzestano użytkowania, przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową i przemysłową)  

� pogarszanie się jakości powietrza w terenach zabudowanych i słabo przewietrzanych  
z niekorzystnym topoklimatem, brak skutecznego nadzoru nad rodzajem paliwa 
używanego w indywidualnych systemach ciepłowniczych (spalanie „śmieci”) 

� pogarszanie się jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych, ze względu na brak 
komunalnych systemów kanalizacji w niektórych częściach miasta i brak skutecznego 
nadzoru nad indywidualnymi systemami gromadzenia ścieków. 

 
Nieprawidłowe , niezgodne z planem użytkowanie może doprowadzić: 

� do rozwoju przestrzennego terenów zabudowanych kolidujących z funkcjonowaniem 
systemu przyrodniczego miasta oraz z ochroną przeciwpowodziową miasta, 

� do postępującej degradacji wód powierzchniowych i podziemnych, 
� do pogorszenia warunków mikroklimatycznych, zwłaszcza warunków aerosanitarnych 

obszarów zurbanizowanych, 
� do zubożenia bioróżnorodności terenu na poziomie gatunkowym i ekosystemowym, 
� do postępującej degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 
 

3.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia 
 
Środowisko przyrodnicze miasta Przemyśla, przekształcone przez działalność, osadniczą, 

komunikacyjną i rolniczą, wykazuje znaczną odporność na degradację. 
Środowisko posiada zdolności samoregulacji i regeneracji, w razie wystąpienia emisji 

zanieczyszczeń dopuszczonych obowiązującymi przepisami. 
 

Zagrożenia naturalne: 
� procesy osuwiskowe – występują w obrębie stromych stoków Pogórza Przemyskiego  

i Dynowskiego. Zabezpieczeniem przed osuwaniem mogą być zadrzewienia  
i zakrzewienia. 

� zagrożenie powodziowe, zalania wodami Q1% i Q5%. - tereny okresowo zalewane w 
dolinie rzeki San stanowią ponadlokalny korytarz ekologiczny i objęte są ochroną jako 
obszary Natura 2000, mające znaczenie dla Wspólnoty „Rzeka San” PLH 180007 oraz 
korytarz przewietrzania miasta. Okresowo zalewana dolina Wiaru pełni rolę korytarza 
ekologicznego. 

 
Obiekty, które mogą oddziaływać na środowisko: 
� Drogi krajowe Nr 28 i 77 oraz wojewódzkie Nr 884 i 885 – źródła emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych do powietrza, zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych  
i podziemnych, emisja hałasu komunikacyjnego, katastrofy drogowe) 

� Magistrala kolejowa E 30 - stanowiąca barierę utrudniającą powiązania przyrodnicze 
obszaru miasta oraz źródło hałasu. 

� Cmentarze (przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych) – wymagające utrzymania 
strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej  50 m i pośredniej 150 m. 
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� Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia WN 110 kV (promieniowanie 
elektromagnetyczne, hałas), i linie średniego napięcia 15 KV - wymagające zachowania 
strefy oddziaływania. 

� Odwierty gazowe gazociągi przesyłowe wysokoprężne, (możliwość wybuchu, 
rozszczelnienia) - wymagające zachowania  zasięgu odległości bezpiecznej. 

� Ujęcia wód podziemnych o możliwości poboru powyżej 10m3/h, w tym zasilające 
wodociągi miejskie i zakładowe. 

� Radiowo Telewizyjna Stacja Nadawcza Tatarska Góra 
� urządzenia przeciwpowodziowe, 
� instalacje do oczyszczania ścieków,  
� zakłady mechaniki samochodowej, zakłady stolarskie, stacje paliw, (emisja 

zanieczyszczeń gazowych, hałasu, wycieki ropopochodnych itp.), 
� tereny przemysłowe o pow. pow. 1ha., 
� zabudowa mieszkaniowa o pow. pow.  2ha, 

 
Zakłady w których może dojść do poważnej awarii: 
� Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu – ze względu na chlor 

(ok. 15 ton), 
� SANWIL Polska Sp. z o.o.  - ze względu na gazy technologiczne, ciecze żrące i trujące  

(ok. 200 ton), 
� Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie", - ze 

względu na kwas solny (ok. 6 ton), 
� Zakład Automatyki POLNA S.A.- ze względu na kwasy i cyjanek  (ok. 1 tony). 
 
 
 
4. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZ ĄCYCH   

W ŚRODOWISKU 
 
Z uwagi na to, że środowisko przyrodnicze jest układem dynamicznym, charakter  

i intensywność zmian zależy od intensywności i czasu oddziaływania inicjalnych czynników 
naturalnych i antropogenicznych. Zmiany mają charakter ilościowy lub jakościowy., 
podlegają im: ukształtowanie powierzchni ziemi i pokrywa glebowa, wody powierzchniowe  
i podziemne, powietrze atmosferyczne, akustyka przestrzeni, biocenozy.  

Charakter i intensywność zmian jest pochodną czynników naturalnych  
i antropogenicznych. Szczególnie istotny jest poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
stan infrastruktury technicznej i komunalnej. 

Miasto Przemyśl dysponuje Raportem o stanie miasta, Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym miasta, Lokalnym programem rewitalizacji miasta, Strategią Sukcesu miasta, 
Strategią rozwoju turystyki dla miasta, Zintegrowanym planem rozwoju transportu 
publicznego dla miasta, Programem ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”, 
Programem Ochrony Środowiska, Planem Gospodarki Odpadami oraz Miejscowymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego.  

Wszystkie te opracowania mają pośrednio za zadanie poprawę jakości środowiska 
przyrodniczego miasta oraz jakości i zdrowia jego mieszkańców 

Informacje zawarte w tych opracowaniach oraz zakres przyjętych działań ułatwiają 
określenie prognozy zmian, którym w zależności od okresu realizacji ustaleń zawartych  
w tych dokumentach podlegać będą poszczególne elementy środowiska na terenie miasta.  
W większości przedstawionych programów nie ma określonych, konkretnych ram czasowych 
realizacji proponowanych przedsięwzięć. Trudno więc prognozować i wskazywać przedziały 
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czasowe, w których nastąpi polepszenie jakości poszczególnych składników środowiska 
przyrodniczego. 

 
Zasadniczy wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego miasta Przemyśla będzie 

odgrywała działalność człowieka. Charakter obszaru, który stanowi przedmiot poniższego 
opracowania, wskazuje na kierunek zmian zachodzących w środowisku - będzie to nadal 
postępująca urbanizacja terenu kosztem środowiska naturalnego. Rozwijać się będą tereny 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. 

Zmiany środowiska przyrodniczego miasta Przemyśla będą miały charakter pozytywny  
i negatywny. 

Wprowadzenie zabudowy na tereny dotychczas niezainwestowane będzie skutkowało 
często niewielkimi niwelacjami terenu oraz stopniowym unieczynnieniem gleby. 
Dotyczyć to będzie głównie terenów przylegających bezpośrednio do terenów zabudowanych 
miasta oraz położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, które posiadają korzystne warunki 
ekofizjograficzne dla zabudowy. 

 
Zagospodarowanie i użytkowanie przestrzenne może powodować zmiany środowiska 

zarówno pozytywne jak i negatywne . 
 

Zmiany negatywne mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego zagospodarowania 
przestrzennego Przemyśla: 
� nasilanie się zjawisk erozji i osuwania się mas ziemnych na obszarach osuwiskowych  

i potencjalnie osuwiskowych powodujące degradację powierzchni ziemi oraz degradację 
gleb, 

� zagrożenie powodziowe w dolinie Sanu i Wiaru ze względu na utrzymanie istniejących 
terenów budowlanych, w terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

� systematyczne ograniczanie funkcji ekologicznych dolin rzecznych wraz ze wzrostem 
presji antropogenicznej, 

� zmniejszenie bioróżnorodności terenu na poziomie gatunkowym i ekosystemowym, 
� zmniejszanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
� pogorszenie mikroklimatu, w szczególności warunków aerosanitarnych obszarów 

zurbanizowanych starego miasta i śródmieścia, 
� pogarszanie się jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych, w peryferyjnych 

strefach miasta, ze względu na brak skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem 
indywidualnych systemów gromadzenia ścieków, 

� pogarszanie się klimatu akustycznego ze względu na trudności z rozwiązaniem układu 
komunikacyjnego w obrębie miasta, 

� rozwój przestrzenny terenów budowlanych, w zakresie kolidującym z funkcjonowaniem 
systemu przyrodniczego miasta. 

Tempo degradacji będzie pochodną tempa wzrostu antropopresji. 
 
Zmiany pozytywne mogące wystąpić w wyniku zagospodarowania Przemyśla: 
� utrzymanie podstawowego systemu przyrodniczego miasta, 
� utrzymanie uzupełniającego systemu przyrodniczego miasta, 
� utrzymanie lokalnych korytarzy ekologicznych miasta, 
� uporządkowanie układu komunikacyjnego miasta, 
� poprawa jakości życia mieszkańców. 
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5. PRZYRODNICZE PREDYSPOZYCJE DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTU RY 
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ 
 

Kształtowanie struktury funkcjonalno – przestrzennej Przemyśla powinno uwzględniać 
podstawowe uwarunkowania przyrodnicze, takie jak: 
� położenie części miasta w zasięgu Obszarów Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony 

Ptaków (OSP) “Pogórze Przemyskie” kod PLB 180001, Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk  mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) “Rzeka San” kod PLH 180007, 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) „Ostoja 
Przemyska” kod PLH 180012,  

� położenie części miasta w zasięgu Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz  
w zasięgu Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

� występowanie w granicach miasta rezerwatów przyrody „Winna Góra” i „Jamy” oraz 
stanowiska dokumentacyjnego „Olistolit jurajski” i 32 pomniki przyrody. 

� występowanie w dolinie Sanu korytarza migracji ptaków – korytarza ekologicznego o 
znaczeniu międzynarodowym, 

� ochrona doliny Sanu pełniącej rolę korytarza przewietrzania miasta, 
� ochrona doliny Wiaru jako lokalnego korytarza ekologicznego. 
� położenie części miasta w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  

Nr 430 Dolina Sanu oraz w sąsiedztwie GZWP Nr 429 Dolina Przemyśl, 
� położenie miasta w zasięgu Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”, 
� położenie części miasta w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią od 

rzeki San i Wiar, 
� występowanie  w części miasta osuwisk aktywnych, terenów osuwiskowych oraz 

potencjalnie osuwiskowych, 
� występowanie stref źródliskowych i naturalne wypływy wód podziemnych na 

powierzchnię ziemi - Lipowica, 
� zróżnicowanie biocenotyczne i krajobrazowe oraz znaczna bioróżnorodność miasta, 
� występowanie terenów leśnych, 
� potrzeba kształtowania (wzmacniania) ekologicznych powiązań funkcjonalnych  

z przyrodniczymi obszarami funkcjonalnymi (systemy przyrodnicze gmin) w terenach 
otaczających, 

� ochronę siedliska Motyla Modraszka i Żołny, 
� ochrona zasobów kulturowych miasta Przemyśla, wpisanych do rejestru zabytków: 

układu urbanistycznego starego miasta z pozostałościami obwarowań miejskich, 
obiektów historycznych i sakralnych, zespołu fortecznego Twierdzy Przemyśl, zespołów 
pałacowo parkowych, zabytkowych cmentarzy, udokumentowanych stanowiskach 
archeologicznych i, 

� ochronę panoramy miasta i punktów widokowych przed zabudową, 
� utrzymanie podstawowego systemu przyrodniczego miasta pełniącego funkcje miejskie  

z dominacją funkcji przyrodniczych ochrony walorów przyrodniczych. 
 

Uwarunkowania przyrodnicze wpłynęły w dużej mierze na kształtowanie struktury 
funkcjonalno przestrzennej miasta Przemyśla. Tereny o podłożu przydatnym do zabudowy, 
korzystnej rzeźbie i mikroklimacie od bardzo dawna wykorzystywany był pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową.  Tereny o dobrych glebach wykorzystywane były rolniczo a 
pozostałe tereny pełniły funkcję przyrodniczą. 
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Obszary które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze 
 
W obrębie miasta Przemyśla wyróżniono następujące systemy przyrodnicze: 

� Podstawowy system przyrodniczy miasta, obejmujący: obszary chronione lub 
projektowane do ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw 
zawierających przepisy o ochronie przyrody oraz obszary tworzące funkcjonalny system 
przyrodniczy miasta wymagające ochrony planistycznej (miejsca rozrodu i regularnego 
przebywania fauny, ostoje florystyczne, obszary zasilania biologicznego terenów 
sąsiednich, obszary źródliskowe oraz strefy przemieszczania się flory i fauny). W skład 
systemu wchodzą: 
• Obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) “Pogórze 

Przemyskie” kod PLB 180001, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  mający 
znaczenie dla wspólnoty (OZW) “Rzeka San” kod PLH 180007, Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) „Ostoja Przemyska” kod 
PLH 180012, 

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, 
• Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
• Rezerwaty „Winna Góra” i „Jamy” 
• Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski, 
• Pomniki przyrody, 
• Stanowiska występowania Motyla Modraczka i Żołny, 
• Kompleksy leśne, 
• Parki miejskie, 
• Cmentarze. 
• Forty 
 

� Główne korytarze ekologiczne: 
• Dolinę rzeki San - 50 m od koryta rzeki po obu stronach jej brzegu - jako korytarz 

ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym i korytarz przewietrzania miasta, 
• Dolinę rzeki Wiar – 25 m od koryta rzeki po obu stronach jej brzegu - jako korytarz 

ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

� Uzupełniający system przyrodniczy miasta obejmujący tereny otwarte pełniące  
w strukturze przestrzennej miasta funkcje ekologiczne, wypoczynkowe i rolnicze. 

� Korytarze  ekologiczne uzupełniającego systemu przyrodniczego – potoki, naturalne 
jary i wąwozy tworzące lokalne korytarze ekologiczne. 

 
Tylko prawidłowo ukształtowany system przyrodniczy miasta, stanowiący koncepcję 

ochrony wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych, może zapewnić  prawidłowe 
funkcjonowanie  środowiska przyrodniczego na jego obszarze. 

Przyjęte w opracowaniu systemy przyrodnicze miasta oraz korytarze ekologiczna 
wyodrębniono tak by utrzymywały ochronę obszarów i obiektów chronionych oraz 
zabezpieczały ciągłość terenów otwartych w obrębie miasta i ich właściwe powiązanie  
z systemem terenów otwartych poza nim.  

Zachowanie ciągłości tych terenów umożliwi pozytywne oddziaływanie na siebie 
poszczególnych elementów systemu i migrację organizmów.  

Zaproponowany system terenów otwartych oparty jest o strukturę geomorfologiczną 
obszaru, istniejącą sieć wód powierzchniowych, fragmenty najbogatszych ekosystemów, 
kompleksy leśne, zadrzewienia i zieleń miejska. 
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Tereny osuwiskowe i zalewowe , ze względu na nieprzydatność pod zabudowę, pełnią 
głównie rolę przyrodniczą.  

Największe wartości ekologiczne mają lasy, które charakteryzują się największym 
bogactwem biomasy i decydują o biotycznym potencjale obszaru. Zbiorowiska nieleśne 
(łąkowe, szuwarowe,) mają duże walory ekologiczne. Często istnieje zgodność tych 
zbiorowisk z ich siedliskiem, należy więc bezwzględnie chronić na terenie miasta ich walory 
ekologiczne Zarówno lasy jak i zbiorowiska nieleśne mają duże znaczenie wodochronne, 
odgrywają istotną rolę w regulacji stosunków hydrologicznych. 

Za obszary o warunkach abiotycznych do utworzenia systemu terenów otwartych należy 
uznać przede wszystkim dna dolin. Doliny bowiem dzięki swym naturalnym predyspozycjom 
mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w mieście. 
Odgrywają istotne role: hydrologiczną, klimatyczną, ekologiczną i estetyczno-krajobrazową. 
Jako wklęsłe formy liniowe mają predyspozycje do utrzymania przestrzennej ciągłości 
obszarów aktywnych biologicznie, do zachowania bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego 
oraz pełnienia roli w małym obiegu wody i przewietrzaniu miasta. Ponadto stanowią 
podstawowy element zapewniający połączenie systemu terenów otwartych z pozamiejskim 
układem przyrodniczym. 

Bezodpływowe zbiorniki punktowe spełniają ważną rolę w utrzymaniu płytkich wód 
podziemnych. Ich warunki biotopowe oraz częsta obecność wód powierzchniowych 
umożliwiają rozwój bogatych biocenoz. 

Rejonem koncentracji obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych jest 
południowo – zachodnia część miasta, włączona w granice miasta w 2010 r.. Są to głównie 
kompleksy leśne objęte ochroną jako Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Oraz 
systemem Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) “Pogórze Przemyskie” 
kod PLB 180001, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk mający znaczenie dla wspólnoty 
(OZW) „Ostoja Przemyska” kod PLH 180012. Ponadto występuje tu jedyne w mieście 
stanowisko ekologiczne.  

Duże wartości ekologiczne posiada Winna Góra, w obrębie której występują obszary 
podlegające ochronie prawnej, tj. rezerwaty Winna Góra” i „Jamy” 

Przez centrum miasta z zachodu na wschód przebiega dolina rzeki San, która ze względu 
na swoje walory włączona została do sieci Natura 2000 jako Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk  mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) “Rzeka San” kod PLH 180007. 

Rzeka San wraz z dopływem Wiarem charakteryzujące się wysokimi walorami 
przyrodniczymi i krajobrazowymi, tworzą główny korytarz ekologiczny miasta łączący 
spójny system ekologiczny położony poza granicami miasta (Park Krajobrazowy, Obszar 
Chronionego Krajobrazu Obszary Natura 2000) z systemem ekologicznym miasta. 

Korytarze ekologiczne i kompleksy leśne, ze względu na ich rolę powinny być wyłączone 
z zabudowy. 
 

 
6. OCENA PRZYDATNO ŚCI ŚRODOWISKA DLA RÓ ŻNYCH RODZAJÓW 

UŻYTKOWANIA I FORM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Na ocenę przydatności środowiska i kwalifikowanie terenów dla różnych rodzajów i form 

zagospodarowania Przemyśla wpływają przede wszystkim bardzo zróżnicowane warunki 
fizjograficzne miasta, na które składają się: rzeźba terenu, budowa geologiczna, klimat, 
stosunki wodne oraz świat zwierzęcy i roślinność. 

Zasoby przyrodnicze oraz warunki fizjograficzne stwarzają nie tylko możliwości rozwoju 
miasta Przemyśla, wprowadzają także ograniczenia różnych funkcji, wynikające z rangi 
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zasobów naturalnych oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych lub statusu prawnego 
zasobów przyrody. 
 

Ocena przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju  
i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru miasta 
przedstawia się następująco: 
 
 
Przydatność dla zabudowy 

Ocenę przydatności do zabudowy przeprowadzono bez rozróżnienia funkcji przyszłej 
zabudowy. Kryteria oceny,  przyjęte w oparciu o cechy środowiska, dopasowano przede 
wszystkim dla realizacji zabudowy mieszkaniowej. 

W ocenie przydatności terenów do zabudowy uwzględniono następujące uwarunkowania: 
budowę geologiczną, morfologię terenu, warunki wodne, warunki topoklimatyczne, 
występowanie obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo i kulturowo, zagrożenia 
powodzią Q1, zagrożenia osuwiskami oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji gazu 
ziemnego. 

W wyniku waloryzacji, w obrębie miasta wydzielono: 
� Tereny o najkorzystniejszych warunkach fizjograficznych do lokalizacji zabudowy 

Są to tereny o bardzo korzystnych warunkach morfologicznych, położone na równaniach 
wierzchowinowych lub wierzchowinach lessowych i fragmentach stoków o nachyleniu do 
8 %, ekspozycji południowej, południowo – zachodniej i południowo – wschodniej. 
Podłoże budują grunty nośne wykształcone w postaci pyłów, glin pylastych lub glin 
pylastych zwięzłych o konsystencji twardoplastycznej, albo osadów eolicznych w postaci 
pyłów lub glin pylastych o konsystencji twardoplastycznej.  
Deluwia zalegają na wietrzelinach skał piaskowcowo - łupkowych, margli lub wapieni. 
Lessy zalegają na utworach wodno - lodowcowych lub rzecznych, bądź bezpośrednio na 
iłach mioceńskich. 
Na stokach podłoże budują utwory zboczowe przykrywające wietrzeliny łupków  
i piaskowców o miąższości od 1 - 4,5 m. Grunty te zaliczane są do gruntów nośnych. 
Wody gruntowe występują na głębokości większej niż 2 m. Lokalnie na wkładkach 
gruntów bardziej zwięzłych występują wody zawieszone. Wydajność tych wód 
uzależniona jest od intensywności zasilania. Warunki topoklimatyczne bardzo korzystne, z 
uwagi na warunki termiczno wilgotnościowe oraz dobre warunki usłonecznienia. Tereny 
wierzchowin mogą być Narażone na okresowe działanie  bardzo silnych wiatrów. 

� Tereny o korzystnych warunkach fizjograficznych do lokalizacji zabudowy 
Są to tereny o korzystnych warunkach morfologicznych; fragmenty stoków i wierzchowiny 
lessowej o nachyleniu 8- 12% , ekspozycji południowej, zachodniej i wschodniej oraz 
fragmenty terasy nadzalewowej II rzeki San.  
Podłoże budują utwory zboczowe lub lessy wykształcone w postaci pyłów, glin pylastych 
o konsystencji twardoplastycznej, zaliczane do gruntów nośnych. 
Wody gruntowe występują na głębokości większej niż 2m. Lokalnie na wkładkach 
gruntów bardziej zwięzłych występują wody zawieszone. Wydajność tych wód 
uzależniona jest od intensywności zasilania.  
Warunki topoklimatyczne korzystne, z uwagi na warunki termiczno wilgotnościowe oraz 
dobre warunki usłonecznienia. Tereny o ekspozycji zachodniej i wschodniej mają mniej 
korzystne warunki solarne ze względu na skrócony czas usłonecznienia. 
Fragmenty terasy budują grunty  średnionośne w postaci mad. Są to pyły, gliny pylaste i 
gliny pylaste zwięzłe, zalegające na żwirach. 
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Mady nabudowane są często przez utwory zboczowe oraz utwory stożków napływowych, 
a w obrębie terenów zabudowanych przez nasypy antropogeniczne, które nie nadają się do 
bezpośredniego posadowienia. Poziom wód gruntowych związany jest z serią piaszczysto 
żwirową i występuje na głębokości ponad 2 m. Okresowo w nasypach lub w ich spągu 
mogą wystąpić sączenia wód zawieszonych. 
Warunki topoklimatu mniej korzystne z uwagi na mniej warunki termiczno 
wilgotnościowe oraz częstsze występowanie mgieł. 

� Tereny o mało korzystnych warunkach fizjograficznych do lokalizacji zabudowy 
Są to tereny o  mało korzystnych warunkach morfologicznych; fragmenty stoków o 
nachyleniu 12 – 20 %, o ekspozycji północnej, północno – wschodniej i północno – 
zachodniej podłoże budują utwory zboczowe wykształcone w postaci twardoplastycznych 
pyłów lub glin zalegających na wietrzelinach kredowych lub trzeciorzędowych skał 
fliszowych.  
Warunki topoklimatyczne małokorzystne lub niekorzystne z uwagi na niekorzystne 
warunki usłonecznienia, mało korzystne warunki termiczne i wilgotnościowe. 

� Tereny o niekorzystnych warunkach fizjograficznych do lokalizacji zabudowy 
Pod względem morfologicznym są to: 
• Terasy nadzalewowe i zalewowe rzeki San i Wiar, doliny boczne i nieckowate. 

Podłoże budują osady rzeczne, w postaci mad (o miąższości ponad 2 m) 
przykrywających serię piaszczysto żwirową  lub aluwialno – deluwialne wykształcone 
w postaci glin pylastych, lokalnie zwięzłych i piaszczystych , zalęgających na żwirach 
lub wietrzelinach. Są to grunty średnio lub słabonośne. Wody gruntowe występują na 
głębokości od 1- 4 m jako wody aluwialne zasilane ciekami. Warunki topoklimatyczne 
niekorzystne, z uwagi na mało korzystne warunki termiczne  
i wilgotnościowe, dużą częstotliwość występowania mgieł i częste występowanie 
zjawisk inwersji. 

• Fragmenty stoków o nachyleniu ponad 20 %, doliny wciosowe, skarpy i tereny 
osuwiskowe – tereny o niekorzystnych warunkach morfologicznych. Warunki 
gruntowe niekorzystne ze względu na występowanie gruntów słabonośnych lub 
podlegających procesom osuwiskowym. Warunki wodne bardzo zróżnicowane. 
Warunki klimatyczne zależne od ekspozycji stoku. 

 
Przydatność dla rolnictwa 
Za względu na znaczny udział powierzchniowy, w powierzchni użytków rolnych gleb 
wysokich klas bonitacyjnych oraz dużej przydatności dla rolnictwa tych gleb, na terenie 
miasta rozwijało się rolnictwo. Brak ochrony gleb na obszarze miasta (nie mają zastosowania 
przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) oraz, duże zapotrzebowanie na zabudowę 
mieszkaniową sprawia, że zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej są podporządkowane 
potrzebom urbanistycznym. Stanowią rezerwę dla terenów budowlanych miasta. 

Mimo, że blisko połowa gruntów w mieście jest nominalnie użytkami rolnymi, rolnictwo 
znalazło się w fazie schyłkowej. 
 
Przydatność dla pełnienia funkcji leśnej 

Najbardziej przydatne są obszary dotychczas pozostające w użytkowaniu leśnym oraz 
obszary wskazane do zalesień. Konieczne jest dalsze utrzymywanie w kulturze leśnej 
dotychczasowych gruntów leśnych, pełniących zarówno funkcje produkcyjne jak i 
ekologiczne oraz społeczne. Pożądane jest zalesianie w pierwszej kolejności gruntów 
nieleśnych: zdewastowanych i zdegradowanych, zanieczyszczonych, położonych w obrębie 
korytarzy ekologicznych. 
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Przydatność dla turystyki  
O przydatności do pełnienia funkcji turystycznych decyduje wiele różnych czynników. 

Podstawowymi czynnikami są uwarunkowania naturalne, jak rzeźba terenu, walory 
krajobrazowe, wartości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz walory historyczne i zabytki. 
Istotny jest także stan zagospodarowania obszaru, istniejąca infrastruktura komunikacyjna, 
oraz infrastruktura związana z turystyką - hotele i gastronomia. Ważne są także odbywające 
się cykliczne imprezy kulturalne itp.  

Przemyśl dzięki walorom przyrodniczym i krajobrazowym jest predysponowane do 
rozwoju funkcji turystycznej. Funkcja turystyczna rozwija się na obszarze miasta objętym 
pierścieniem fortów wewnętrznych. 

 
Przydatność dla sportu i rekreacji 

Najbardziej przydatny na potrzeby sportowo rekreacyjne jest Park Sportowo Rekreacyjny. 
Jest to obszar miasta ciągnący się od Wzgórz Krzemieniec i Zniesienie po rzekę San.  
W obrębie Parku znajduje się Stok Narciarski z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki 
spacerowe, boisko, amfiteatr oraz ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Modraszkowe Wzgórze. 
W części położonej nad rzeką San znajduje się kompleks boisk Klubu Polonia, sztuczne 
lodowisko oraz 9 tzw. oczek wodnych, które z rzeką San stanowią podstawę rozwoju sportów 
wodnych. 

 
Przydatność dla funkcji przemysłowo - składowej 

Najkorzystniejsze warunki dla przemysłu występują we wschodniej, przygranicznej części 
miasta, w sąsiedztwie istniejących zakładów przemysłowych. 
 
Przydatność do pełnienia funkcji przyrodniczych 

Obszary niekorzystne dla lokalizacji zabudowy, położone w dolinach rzeki San i Wiar 
oraz ich dopływów, często zagrożone powodziami są predysponowane do pełnienia funkcji 
przyrodniczych. Funkcje przyrodnicze pełnią także lasy, parki miejskie, stare cmentarze oraz 
zieleń forteczna i miejska. 

 
 
 

7. OKREŚLENIE UWARUNKOWA Ń EKOFIZJOGRAFICZNYCH W POSTACI  
WNIOSKÓW Z ANALIZ, PROGNOZ I OCEN 
 
7.1. Określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji 

użytkowych 
 

Tereny przydatne do rozwoju funkcji mieszkaniowej: 
Uwarunkowania ekofizjograficzne określają przyrodnicze predyspozycje do kształtowania 

struktury funkcjonalno – przestrzennej, oraz przydatność poszczególnych terenów dla 
rozwoju funkcji użytkowych. 

Radykalne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym funkcjonującego miasta są 
zadaniem bardzo trudnym, a czasami niewykonalnym. Nawet w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z warunkami środowiskowymi lub nieoptymalnym ich wykorzystaniem, zmiana 
zagospodarowania lub lokalizacji pewnych form przestrzennych jest utrudniona. Dlatego 
każda jednostka miejska, powinna w racjonalny sposób gospodarować przestrzenią.  

Należy uwzględniać uwarunkowania szerokiego spektrum zagadnień, w miejsce 
doraźnych odniesień do pojedynczych obszarów czy inwestycji. 
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Obszar Starego Miasta podlega ochronie konserwatorskiej, wszelkie nowe formy 
zabudowy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na cenne z kulturowego punktu widzenia 
tereny należy uzgadniać z konserwatorem zabytków. 

W obrębie zabudowy miejskiej występują nasypy gruzowe, nie nadające sie do 
bezpośredniego posadowienia. Przy pracach fundamentowych konieczna jest ich wymiana lub 
zagęszczenie. 

Na całym obszarze miasta należy unikać tworzenia zabudowy rozproszonej, pojedyncze 
formy przestrzenne należy łączyć w jeden organizm przestrzenny. 

Istniejące obecnie tereny niezagospodarowane (lub zagospodarowane mało intensywnie) 
zostaną przekształcone w tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (usprawnienie systemu komunikacyjnego, wprowadzenie zabudowy  
o charakterze komunalnym, obiektów wielkopowierzchniowych oraz zabudowy usługowej  
i magazynowo - składowej). 

Przekształcenie pierwotnego środowiska Przemyśla w kierunku zabudowy kubaturowej 
jest dość znaczne. Przy zastosowaniu odpowiednich technik budowlanych oraz zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych możliwy jest dalszy rozwój Przemyśla na obszarach trudno 
dostępnych. Potencjalne wprowadzanie funkcji użytkowych na tereny zalewowe, rodzi 
problem natury nie tylko ekologicznej, ale również finansowej. 

Najkorzystniejsze warunki, morfologiczne, nie stwarzające ograniczeń w sposobie 
zagospodarowania, na których można wprowadzać i rozwijać funkcje użytkowe związane  
z zabudową występują w obrębie terasy wysokiej rzeki San oraz fragmentów stoków Pogórzy 
o nachyleniu nie przekraczającym 8 %. 

Trudniejsze do zagospodarowania są fragmenty stoków o nachyleniu 8 – 20 %, wymagają 
wykonania prac niwelacyjnych, szczególnie przy budowie ciągów komunikacyjnych  
i dłuższych budynków. 

Niekorzystne warunki występują w obrębie stoków o nachyleniu ponad 20 %, skarp oraz 
osuwisk nieczynnych. Zagospodarowanie terenu jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej 
opinii, po badaniach geotechnicznych i geologiczno – inżynierskich i trwałym 
ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych w 
projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej kategorii 
geotechnicznej w rozumieniu przepisów w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych  

Bliskość przejścia granicznego, występowanie cennych zabytków, piękno krajobrazu, 
obszary chronione, doliny rzek i lasy są walorami, które przyczyniają sie do tworzenia 
nowych funkcji użytkowych, ukierunkowanych na turystykę i rekreację. 

Korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym rozczłonkowują obszary 
o warunkach ekofizjograficznych korzystnych do zabudowania wskazując naturalne granice 
podziału terenów zabudowanych. Są to naturalne miejsca wejścia przyrody w obszary 
zabudowane. 

Wskazanie na mapie terenów o korzystnych warunkach ekofizjograficznych do zabudowy 
nie oznacza, iż można i należy przeznaczyć całą ich powierzchnię pod ten rodzaj 
użytkowania. Stanowią one jedynie punkt wyjścia do wyznaczenia obszarów do zabudowy. 
Wprowadzenie intensywnego zainwestowania na zbyt dużych powierzchniach może stanowić 
nadmierne obciążenie dla środowiska dlatego peryferyjne obszary o najżyźniejszych glebach 
należy pozostawić, w dalszym użytkowaniu rolniczym z preferencją rolnictwa ekologicznego. 
 
Kształtowanie terenów otwartych 

Obszary miasta Przemyśla są w naturalny sposób predysponowane do kształtowania 
terenów otwartych, ponieważ w przeszłości stanowiły one pierwotnie tereny rzeczne 
zalewowe oraz użytki rolne i leśne. 
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Tereny przydatne do pełnienia funkcji rolniczej 
Są to tereny położone na obrzeżach miasta, często przy jego granicy administracyjnej, 

posiadające dobre klasy gleb i wykorzystywane obecnie jako grunty orne, łąki pastwiska lub 
sady. 

Mimo korzystnych warunków do rozwoju rolnictwa - dobre gleby wysokich klas 
bonitacyjnych, zapotrzebowanie ze strony mieszkalnictwa sprawia, że tereny pełniące obecnie 
funkcje rolną stanowią rezerwę pod zabudowę mieszkaniową. Funkcja rolnicza na terenie 
miasta staje się marginalna. 
Tereny przydatne dla rozwoju funkcji leśnej: 
� tereny tworzące istniejące kompleksy leśne, 
� tereny o glebach narażonych na osuwanie mas ziemnych, 
� tereny odłogowane, podlegające naturalnej samosukcesji, 
� tereny przylegające do istniejących kompleksów leśnych. 

Tereny przydatne do pełnienia funkcji przyrodniczej 
� obszary Natura 2000:OZW „Rzeka San” PLH180007, OZW „Ostoja Przemyska PLH 

180012,OSO ptaków „Pogórze Przemyskie” PLB180001, 
� Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, 
� Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
� Rezerwaty „Wina Góra” i „Jamy”, 
� Lasy, 
� dolina rzeki San jako korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, 
� dolina rzeki San jako korytarz przewietrzania miasta, 
� dolina rzeki Wiar jako ponadlokalny korytarz ekologiczny, 
� doliny potoków Jawor (Bonie) Kurcianka, oraz potoki i rowy melioracyjne jako lokalne 

korytarze ekologiczne,  
� stare cmentarze i parki podworskie oraz zieleń forteczna. 

 
 

7.2. Wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie powinno być 
podporządkowane potrzebom prawidłowego funkcjonowania środowiska 
 

Użytkowanie i zagospodarowanie przestrzenne, południowo - zachodnich obszarów 
miasta oraz dolin rzek San i Wiar; stanowiących cenne obszary o wartościach ekologicznych, 
krajobrazotwórczych, klimatotwórczych; winno być podporządkowane potrzebom 
prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej.  

Obszary te wraz kompleksami leśnymi, parkami, starymi cmentarzami oraz zielenią 
forteczną tworzą system przyrodniczy miasta. 

Część obszarów miasta znajduje się w sieci obszarów Natura 2000, podlega ochronie 
rezerwatowej lub ochronie jako Park Krajobrazowy i Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Rozległe kompleksy leśne oraz współpracujące z nimi ciek wodne, które decydują  
o homeostazie i prawidłowym funkcjonowaniu środowiska pełniąc rolę przyrodniczą. 

Podporządkowanie funkcjonowania środowiska winno dotyczyć przede wszystkim doliny 
rzeki San, pełniącej rolę ważnego korytarza ekologicznego oraz korytarza przewietrzania 
miasta oraz doliny rzeki Wiar – ponadlokalnego korytarza ekologicznego. W obu wypadkach 
powinna być chroniona ciągłość korytarzy. 
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7.3. Określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów 
środowiska 
 

Zasoby przyrodnicze oraz warunki fizjograficzne stwarzają nie tylko możliwości rozwoju 
miasta Przemyśla, wprowadzają także ograniczenia różnych funkcji, wynikające z rangi 
zasobów naturalnych oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych lub statusu prawnego 
zasobów przyrody. 
� Ochrona i zachowanie: OZW „Rzeka San” PLH180007, OZW „Ostoja Przemyska PLH 

180012,OSO ptaków „Pogórze Przemyskie” PLB180001, 
� Ochrona i zachowanie: Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko - 

Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rezerwatów „Wina Góra” i „Jamy”, 
� Ochrona i zachowanie ciągłości naturalnych korytarzy ekologicznych: ponadlokalnych 

dolina - rzeki San i rzeki Wiar oraz lokalnych doliny potoków Kurcianka i Jawor. 
� Ochrona i zachowanie istniejących kompleksów leśnych – projekt uzgodnić  

z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. 
� Projekt planu należy uzgodnić z OUG w Krośnie, ze względu na położenie badanego 

obszaru w zasięgu Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”. 
� Ochrona i zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków - Projekt planu należy 

uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 

7.4. Określenie ograniczeń wynikających z występowania uciążliwości  
i zagrożeń środowiska 
 

� Zagrożenia wynikające z położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,. 
� Zagrożenia wynikające z występowania terenów osuwiskowych. 
� Zagrożenie wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza pyłem zawieszonym PM10 

i PM2,5 oraz benzo(a) pirenem – wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla miasta 
Przemyśla. 

� Ograniczenia wynikające z występowania oczyszczalni ścieków. 
� Wymogu zachowania strefy ochrony wokół ujęć wody. 
� Wymóg zachowania zasięgu strefy kontrolowanej od odwiertów gazowych i odległości 

bezpiecznej wzdłuż  gazociągu wysokoprężnego, zasięg strefy należy uzgadniać z 
gestorem sieci, gdyż jej wielkość zależy od przekroju gazociągu, ciśnienia gazu w nim 
przesyłanego oraz rodzaju projektowanej zabudowy, 

� Wymóg zachowania strefy oddziaływania od linii WN 110 kV i SN 15 kV, 
� Wymogu utrzymania strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej 50 m i pośredniej 150 m od 

istniejących cmentarzy. 
� Ograniczenia komunikacyjne dla zabudowy mieszkaniowej  

• do linii kolejowej 60 m od osi skrajnego toru, 
• do drogi krajowej 50 m od skrajni jezdni, 
• do dróg powiatowych 30 m do skrajni jezdni, 
• do dróg gminnych 15 m od skrajni jezdni, 
• w zasięgu obszaru zagrożonego hałasem drogowym  

- izofona 60 dB – pora dnia 
- izofona 50 dB – pora nocy. 
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