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1. WSTĘP 

 
1.1. Informacje wstępne 

 
Program Ochrony Środowiska, zwany dalej POŚ sporządza się na szczeblu wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. POŚ jest odzwierciedleniem Polityki Ekologicznej Państwa, 
wdrażającym jej ustalenia na odpowiednio niższym poziomie.  

Program ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010-2013, z perspektywą do 
2017 r. jest dokumentem kształtującym długofalową politykę ochrony środowiska dla miasta, 
jest instrumentem realizacji lokalnej polityki ekologicznej. 

Zagadnienia ochrony środowiska w POŚ zostały przedstawione kompleksowo,  
z wyznaczeniem celów strategicznych i zadań z zakresu wszystkich sektorów ochrony 
środowiska. 

POŚ jest równocześnie źródłem informacji o aktualnym stanie miasta i jego 
uwarunkowaniach ekologicznych. 

Przedstawione w POŚ cele, zadania i zalecenia kierowane są do wszystkich podmiotów 
mających prawno – finansowe możliwości ich podejmowania.  

Realizacja zadań przyczyni się do poprawy stanu środowiska miasta Przemyśla i jakości 
życia jego mieszkańców. 
 
 

1.2. Podstawy prawne opracowania 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) nakłada na wszystkie szczeble administracji 
samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska w celu realizacji 
polityki ekologicznej państwa. Dokumenty te przyjmuje się na 4 lata, z uwzględnieniem 
perspektywy kolejnych 4 lat. Ustawa nakłada obowiązek aktualizacji Programu nie rzadziej 
niż co 4 lata. 

Pierwszy Program ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2004 – 2007 został 
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 208/2004 z dnia 28 października 2004 r (Dz. Urzędowy 
Woj. Podkarpackiego Nr 124 poz. 1448). 

Niniejszy Program ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010-2013  
z perspektywą do 2017 r. stanowi aktualizację dokumentu przyjętego w 2004 r.  
z uwzględnieniem analiz i wniosków zawartych w Raportach z realizacji dotychczasowego 
programu, opracowanych w latach 2006 i 2009. 

 
 

1.3. Cel opracowania 
 

Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010 -
2013 z perspektywą do 2017 r. jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na terenie miasta 
Przemyśla. 

Głównym celem POŚ jest przedstawienie polityki ekologicznej miasta wraz  
z wynikającymi z niej celami, kierunkami działań i zadaniami. 

Celem obecnej aktualizacji jest dostosowanie zapisów pierwotnego dokumentu do 
obecnego stanu środowiska i jego uwarunkowań oraz istniejącego stanu zarządzania 
systemem gospodarki odpadami a także konieczności określenia adekwatnych do 
rzeczywistości działań naprawczych. 
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1.4. Struktura POŚ 
 

Struktura POŚ oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów, są to: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

Definiuje ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (art.14 ust.1), 
program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa  
w szczególności: 

� cele ekologiczne, 
� priorytety ekologiczne, 
� poziomy celów długoterminowych, 
� rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
� środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne  

i środki finansowe. 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, 
dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie z zapisami tego dokumentu POŚ powinien definiować cele średniookresowe (dla 
okresu 8-letniego) i zadania na okres najbliższych czterech lat oraz monitoring realizacji 
Programu i nakłady finansowe na jego wdrożenie.  

Cele i zadania powinny mieścić się w następujących obszarach tematycznych: 
� cele i zadania o charakterze systemowym, 
� ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, 
� jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne, 
� zrównoważone wykorzystanie surowców. 

Zagadnienia te pogrupowano w niniejszym POŚ w sposób odpowiadający specyficznym 
uwarunkowaniom miasta Przemyśla. 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008 – 2011,  
z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 

Struktura POŚ jest oparta na schemacie ProgramU Ochrony Środowiska dla 
Województwa Podkarpackiego. Zakres i zawartość POŚ jako, że miasto jest powiatem 
grodzkim, została dostosowana do wymogów zawartych w „Programie ochrony środowiska 
dla województwa pkt. 11 - Wytyczne do sporządzania powiatowych programów ochrony 
środowiska. 

W stosunku do poprzedniej edycji Programu, w ślad za zmianami wprowadzonymi  
w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 ”, 
wprowadzono zmiany:  

� Przyjęto inną niż w I edycji POŚ hierarchię zakładanych celów, wynikłą  
z uwzględnienia w POŚ aktualnego stanu środowiska oraz ustaleń dokumentów 
sporządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym.  

� Zrezygnowano z przyjętych w I edycji POŚ pól strategicznych, ponieważ zarówno 
racjonalne użytkowanie zasobów środowiska, współpraca transgraniczna  
i edukacja ekologiczna służą ochronie i poprawie poszczególnych dziedzin 
środowiska, a działania w tym zakresie powinny być ujmowane kompleksowo. 

�  Zmieniono mierniki (wskaźniki) realizacji POŚ. 
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Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym  
i lokalnym podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa  
w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów.  

W powiatowym i gminnym programie ochrony środowiska powinny być uwzględnione: 
� zadania własne powiatu/gminy, tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane  

w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy lub powiatu, 
� zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze 
środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla 
wojewódzkiego i centralnego bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale 
podległych bezpośrednio organom wojewódzkim lub centralnym. 

Obecny POŚ jest przede wszystkim aktualizacją poprzedniego, dlatego odniesiono się w 
nim do zapisów dokumentu pierwotnego oraz dostosowano je do bieżących uwarunkowań. 

Założono, że informacje zawarte w POŚ powinny być łatwe do zweryfikowania 
 i pochodzić z ogólnodostępnych źródeł i publikacji. W POŚ przyjęto, że źródłem informacji 
o stanie środowiska będą dane publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  
w Rzeszowie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Główny Urząd Statystyczny oraz dane  
z Urzędu Miasta w Przemyślu. 

 
POŚ pozostaje w ścisłym powiązaniu z następującymi dokumentami: 
� Strategia rozwoju kraju na lata 2007 – 2015, 
� Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 
� Strategia gospodarki wodnej, 
� Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z programem działań, 
� Polityka leśna państwa, 
� Krajowy plan gospodarki odpadami, 
� Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, 
� Program operacyjny infrastruktura i środowisko, 
� Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na 

terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r. 
�  Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020, 
� Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 
� Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, 
� Program ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”, 
� Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Przemyśla, 
� Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla, 
� Lokalny program rewitalizacji Miasta Przemyśla, 
� Raport o stanie miasta, 
� Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Przemyśla, 
� Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla, 
� Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Miasta Przemyśla. 

 
Z powyższych dokumentów wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego 

miasta i związane z nimi kierunki presji na środowisko.  
Powiązania Programu ochrony środowiska dla miasta Przemyśla z innymi opracowaniami 

strategicznymi, programowymi i planistycznymi, szczebla krajowego, wojewódzkiego,  
i lokalnego przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Powiązania Programu OchronyŚrodowiska dla Miasta Przemyśla z innymi dokumentami  

 

1.5. Metodyka opracowania 
 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2010-2013 z perspektywą do 
2017 r. został opracowany metodami właściwymi dla planowania strategicznego i objął: 

� diagnozę stanu środowiska w mieście Przemyślu, 
� określenie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez 

przedstawienie celów strategicznych; celów długo- i krótkoterminowych, priorytetów 
ekologicznych oraz kierunków działań proekologicznych, 

� przedstawienie uwarunkowań realizacyjnych POŚ w zakresie rozwiązań prawno-
ekonomicznych, źródeł finansowania, systemu zarządzania środowiskiem i POŚ, 

� określenie zasad zarządzania i monitorowania efektów wdrażania Programu. 
 
Metodyka prowadzonych prac nad aktualizacją Programu polegała na analizie zapisów 

dotychczasowego POŚ i dokumentów sprawozdawczych z ich realizacji  (Raportów  
z realizacji POŚ) oraz analizie danych o ochronie środowiska i gospodarce odpadami. 

Ponieważ obecny POŚ jest przede wszystkim aktualizacją poprzedniego, jego 
podstawowym zadaniem jest odniesienie się do zapisów dokumentu pierwotnego oraz 
dostosowanie ich do bieżących uwarunkowań. 

Jako punkt odniesienia dla POŚ przyjęto stan środowiska oraz infrastruktury, na terenie 
miasta Przemyśla na dzień 31.12.2009 r. przy wykorzystaniu danych za okres  
2010 roku. 

Projekt POŚ został poddany konsultacjom społecznym oraz procedurze strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko. 

Integralną częścią „Programu ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010-
2013, z perspektywą do 2017 r” jest „Plan gospodarki odpadami dla miasta Przemyśla na lata 
2010 — 2013, z perspektywą do 2017 r.” oraz Prognoza oddziaływania na środowisko tych 
dokumentów.  
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2. ZAŁO ŻENIA I UWARUNKOWANIA REALIZACJI PO Ś 
 
 
2.1. Zmiana uwarunkowań prawnych 
 
Od czasu sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2004 

– 2007 zmieniły się uwarunkowania prawne dotyczące dokumentów strategicznych 
związanych z ochroną środowiska.  

Zmiana uwarunkowań prawnych jest efektem dostosowania wielu krajowych przepisów 
prawnych i struktur organizacyjnych do przepisów i struktur Unii Europejskiej, zwłaszcza  
w dziedzinie ochrony przyrody. 

Na szczeblu krajowym zostały wprowadzone nowe ustawy wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi do ustanowionych przepisów. 

Zmiany prawne zostały uwzględnione w Programie ochrony środowiska dla miasta 
Przemyśla na lata 2010-2013, z perspektywą do 2017 r.  

 
 
2.2. Zmiany administracyjne granic miasta 
 
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). 

Opracowywany obecnie POŚ obejmuje tereny włączone w granice miasta. 
 

2.3. Uwarunkowania zewnętrzne 
 
2.3.1. Uwarunkowania wynikające z Polityki ekologicznej państwa 
 
Zasady polityki ekologicznej państwa 
Zasady polityki ekologicznej państwa sformułowane w „II Polityce ekologicznej 

państwa” są zasadami, na których oparte są również dokumenty i praktyczne działania 
związane  
z ochroną środowiska na terenie województwa podkarpackiego i miasta Przemyśla.  

Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej, uwzględniono szereg zasad 
pomocniczych i konkretyzujących, m.in.: 

� Zasadę przezorności, przewidującą, że rozwiązywanie pojawiających się problemów 
powinno następować po "bezpiecznej stronie", tj. że odpowiednie działania powinny być 
podejmowane już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem 
wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe 
potwierdzenie. 

� Zasadę prewencji zakładającą, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska 
powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o 
posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz 
monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć co oznacza, że preferencje będą uzyskiwały 
następujące działania: 
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• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych 
dostępnych technik (BAT), 

• recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody  
i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów 
zamiast ich składowania, 

• zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń 
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC), 

• wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji  
i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym 
zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach 
czystszej produkcji i Responsible Care itp. 

� Zasadę wysokiego poziomu ochrony środowiska zakładającą, że stosowanie zasad 
prewencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla 
zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska. 

� Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą 
uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 
gospodarczymi i społecznymi. 

� Zasadę równego dostępu do środowiska przyrodniczego, traktowaną w kategoriach: 
•  sprawiedliwości międzypokoleniowej - zaspokajania potrzeb materialnych  

i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem  
i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń; 

• sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej - zaspokajania potrzeb 
materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek 
ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów 
środowiska, wraz z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych  
z potrzebami społeczności lokalnych i jednostek; 

• równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poprzez zapewnienie 
zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania (w sensie fizycznym, psychicznym, 
społecznym i ekonomicznym) jednostek ludzkich przy zachowaniu trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą ochrona różnorodności 
biologicznej. 

� Zasadę uspołecznienia polityki ekologicznej realizowaną poprzez stworzenie 
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup 
społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu 
zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, 
rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki 
zachowań wobec środowiska. 

� Zasadę „zanieczyszczający płaci”  odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki 
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny 
wszystkie jednostki użytkujące środowisko, a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy 
mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych. 

� Zasadę regionalizacji oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej  
z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, 
doliny rzeczne i obszary wodnobłotne, szczególnie w strefach przygranicznych). 

� Zasadę subsydiarności wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej, a oznaczającą 
przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony 
środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany 
na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie  
i efektywnie rozwiązany. 
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� Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru 

planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a następnie do oceny 
osiągniętych wyników, a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę 
uzyskanego efektu. 

 
Podstawowe założenia polityki ekologicznej państwa 
Polityka ekologiczna państwa zmierza do harmonijnego rozwoju kraju poprzez 

równoważenie celów ochrony środowiska z celami gospodarczymi i społecznymi.  
Opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, jej zalecenia muszą być 

uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których 
realizacja może mieć wpływ na stan środowiska.  

Polityka ekologiczna państwa przyjmowana jest na 4 lata z perspektywą kolejnych 4 lat. 
 
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012, przyjęta przez Sejm RP w dniu 

22.05.2009 r. to dokument strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów 
ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony 
środowisku naturalnemu. 

Najważniejsze zadania polityki ekologicznej państwa na lata 2009–2012 to poprawa 
jakości środowiska, realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, powstrzymanie 
niekorzystnych zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych, w tym różnorodności 
biologicznej. 

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety  
w skali Unii Europejskiej i cele 6 Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do 
najważniejszych wyzwań należy zaliczyć: 

� działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju; 
� przystosowanie do zmian klimatu;  
� ochrona różnorodności biologicznej. 
 
Biorąc pod uwagę przyszłą prezydencję RP w 2011 r. jako wstępną strategię w Polityce 

Ekologicznej wskazano tematy: 
� ochrona bioróżnorodności, 
� denaturalizacja i udrażnianie rzek. 
 
Podstawowe cele i kierunki działań o charakterze systemowym, w Polityce 

ekologicznej Państwa w latach 2009 -2012: 
 

1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych - głównym celem 
jest doprowadzenie by projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów 
gospodarki były, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki oceny będą uwzględniane  
w ostatecznych wersjach dokumentów; 

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska - głównym celem jest uruchomienie 
takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do 
rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich 
zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Działania te powinny objąć pełną 
internalizację kosztów zewnętrznych związanych z presją na środowisko (m.in. tworzenie 
podstaw prawnych, instytucjonalnych i proceduralnych dla wprowadzenia systemu 
„zielonych zamówień” realizowanych ze środków publicznych i tworzenie „zielonych 
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miejsc pracy”, działania edukacyjne i promocyjne, współpraca z organizacjami 
ekologicznymi); 

3. Zarządzanie środowiskiem - podstawowym celem jest jak najszersze przystępowanie do 
systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie  
i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie; 

4. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska - głównym celem jest 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, 
działaj lokalnie", prowadzącą do: 
• proekologicznych zachowań konsumenckich, 
• prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, 
• organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 
• uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony 
środowiska; 

5. Rozwój badań i postęp techniczny - głównym celem jest zwiększenie roli polskich 
placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji 
wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu 
systemu monitoringu środowiska; 

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku – głównym celem jest stworzenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego 
możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty 
naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy; 

7. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym - konieczne przywrócenie właściwej 
roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą 
lokalizacji nowych inwestycji. Konieczne jest, aby do roku 2012 nastąpiło: 
• wdrożenie wytycznych metodycznych dotyczących uwzględnienia w planach 

zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz 
oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą jakości tych dokumentów), 

• wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (które jest opracowaniem planistycznym 
obejmującym teren całej gminy), 

• zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporządzenie 
dla nich planów ochrony, 

• wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych, 
• uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
• określenie zasad ustalenia progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności 

przestrzennej zależnie od typu środowiska, 
• wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed 

zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie, 
• uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 
środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu. 

 
Kierunki działa ń zmierzające do ochrony zasobów naturalnych, cele 

średniookresowe do 2016 r.: 
1. Ochrona przyrody - zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na 

różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), 
gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem 
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zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy 
współistnieje z różnorodnością biologiczną. 

2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasu - zakłada się dalsze prace w kierunku racjonalnego 
użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej  
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi - racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę 
narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie 
samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

4. Ochrona powierzchni ziemi - głównymi celami średniookresowymi dla ochrony 
powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest: 
• rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 

zrównoważonego, 
• przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez 

czynniki antropogenne, 
• zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając 

im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 
5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi - podstawowym celem jest racjonalizacja 

zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów 
podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją.  
W terminie do 2016 r. jest konieczne:  
• doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód 

podziemnych, 
• ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac 

geologicznych i eksploatacji kopalin, 
• eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, 
• wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania 

przestrzennego, 
• wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest 

sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski, 
• rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych 

struktur geologicznych pod kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz składowania odpadów, w tym promieniotwórczych, 

• dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych  
i termalnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych. 

 
Kierunki działa ń zmierzające do poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, cele średniookresowe do 2016 r.: 
 
1. Środowisko a zdrowie - Celem jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców  

w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz 
skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami 
awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. Dla realizacji 
głównego celu najistotniejsza jest ścisła współpraca Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
z Inspekcją Ochrony Środowiska. 
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2. Jakość powietrza – Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP 
zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych.  
Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, 
już w 2008 r. nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. 
Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 
wynoszą dla SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton. Są to limity niezwykle trudne do 
dotrzymania dla kotłów spalających węgiel kamienny lub brunatny nawet przy 
zastosowaniu instalacji odsiarczających gazy spalinowe. Podobnie trudne do spełnienia są 
normy narzucone przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego o granulacji  
10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5). Do roku 2016 zakłada się także 
całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich 
z obrotu i stosowania na terytorium Polski. 
Kierunki działań w latach 2009-2012: 
• dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii; 

zadanie to jest szczególnie trudne dlatego, że struktura przemysłu energetycznego 
Polski jest głównie oparta na spalaniu węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku lat, 

• możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r., w której 
zawarte będą mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak i promujące 
rozwój odnawialnych źródeł energii; te dwie metody bowiem w najbardziej radykalny 
sposób zmniejszają emisję wszelkich zanieczyszczeń do środowiska, jak też są 
efektywne kosztowo i akceptowane społecznie; Polska zobowiązała się do tego, aby 
udział odnawialnych źródeł energii w 2010 r. wynosił nie mniej niż 7,5%, a w 2020 r. 
- 14% (wg Komisji Europejskiej udział powinien być nie mniejszy niż 15%); tylko 
przez szeroką promocję korzystania z tych źródeł, wraz z zachętami ekonomicznymi  
i organizacyjnymi Polska może wypełnić te ambitne cele, 

• modernizacja systemu energetycznego, która musi być podjęta jak najszybciej nie 
tylko ze względu na ochronę środowiska, ale przede wszystkim ze względu na 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej; decyzje o modernizacji bloków 
energetycznych i całych elektrowni powinny zapadać przed rokiem 2010 ze względu 
na długi okres realizacji inwestycji w tym sektorze; może tak się stać jedynie przez 
szybką prywatyzację sektora energetycznego i związanym z nią znacznym dopływem 
kapitału inwestycyjnego, 

• w latach 2009-2012 także podjęcie działań związanych z gazyfikacją węgla (w tym 
także z gazyfikacją podziemną) oraz z techniką podziemnego składowania dwutlenku 
węgla; dopiero dzięki uruchomieniu pełnego pakietu ww. działań można liczyć na 
wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z opisanych wyżej dyrektyw, 

• konieczne opracowanie i wdrożenie przez właściwych marszałków województw 
programów naprawczych w 161 strefach miejskich, w których notuje się 
przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie 
CAFE. 

3. Ochrona wód - Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego 
ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy 
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 
RLM. Osiągnięcie tego celu będzie oznaczało przywrócenie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych w całym kraju, a także realizację Bałtyckiego 
Programu Działań dotyczącego walki z eutrofizacją wód Bałtyku. Naczelnym celem 
polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub 
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie 
ciągłości ekologicznej cieków. Ten długofalowy cel powinien być zrealizowany do 2015 
r. tak, jak to przewiduje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Ramowa Dyrektywa 
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Wodna 2000/60/WE, natomiast w polskim prawodawstwie ustawa - Prawo wodne. Cel 
ten będzie realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru 
dorzecza planu gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju.  
W tych dokumentach planistycznych zawarte będą między innymi informacje na temat 
działań, które należy podjąć w terminie do końca 2012 r., aby móc osiągnąć zakładane 
cele środowiskowe. Plany gospodarowania wodami opracowane zostaną do grudnia  
2009 r. Dokumenty te, zgodnie z ustawą - Prawo wodne, zatwierdzane są przez Radę 
Ministrów. Kierunki działań do końca 2012 r: 
• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem 

biogenów dla wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich 
sieci kanalizacyjnych wspierana dotacjami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura  
i Środowisko" (priorytet I), 

• uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy w Polsce oraz w programie wodno-środowiskowym kraju, 

• opracowanie programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe 
pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych, 

• realizacja programów działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany 
pochodzenia rolniczego, 

• wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie 
ścieków, 

• wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę  
i płyty obornikowe, 

• ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz 
stref ochrony ujęć wód podziemnych, 

• rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
• ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji 

programu ochrony wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej, 
• wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod 

odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków; 
4. Gospodarka odpadami –  Celami średniookresowymi są: 

• utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, 
dłuższe okresy życia produktów itp.), 

• znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny 
dla środowiska, 

• zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 
rekultywacja, 

• sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów 
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na 
środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 
lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), 

• eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, 

• pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

• takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów 
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych; 
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5. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych - Celem średniookresowym w zakresie 
ochrony przed hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na 
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie 
jest ono największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem 
społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Kierunki 
działań w latach 2009-2012: 
• Działania zmierzające do ochrony społeczeństwa przed ponadnormatywnym 

działaniem hałasu należą do kompetencji władz samorządowych. Jest konieczne pilne 
sporządzenie map akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla 
dróg krajowych i lotnisk, a także wynikających z nich programów ochrony przed 
hałasem. W programach tych powinny być zawarte konkretne przedsięwzięcia 
techniczne i organizacyjne dla zmniejszenia poziomu hałasu tam, gdzie jest on 
ponadnormatywny. Szczególnie ważna jest likwidacja źródeł hałasu przez tworzenie 
stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, wymianę taboru 
tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także budowę ekranów akustycznych. Istotne też 
jest wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych 
źródeł hałasu od terenów mieszkaniowych. Konieczny jest też rozwój systemu 
monitoringu hałasu. 

• W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych jest istotne 
zorganizowanie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach Inspekcji 
Ochrony Środowiska i szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru, a także 
opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną 
lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych. Poza tym jest konieczne zobowiązanie 
operatorów telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi ochrony środowiska 
instalacji stanowiących źródła promieniowania. 

6. Substancje chemiczne w środowisku - średniookresowym celem w odniesieniu do 
chemikaliów jest stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami 
chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH. 
Kierunki działań w latach 2009-2012 r: 
• Głównym zadaniem, po przyjęciu przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o substancjach 

i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw, będzie przygotowanie aktów 
wykonawczych do znowelizowanej ustawy w celu pełnej implementacji do polskiego 
prawa przepisów rozporządzenia REACH i innych aktów wspólnotowych. 
Kontynuowane będą także programy krajowe dotyczące usuwania PCB  
z transformatorów, kondensatorów i innych urządzeń zawierających te związki wraz  
z dekontaminacją tych urządzeń, usuwanie azbestu, likwidacja mogilników. 

• Konieczne są szkolenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania chemikaliów  
i postępowania z ich odpadami, wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne oraz 
propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy 
i naczynia jednorazowego użytku). 

• Istotne jest też uczestniczenie w pracach Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz 
ratyfikacja Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych. 

 
Priorytety i cele ekologiczne oraz zasady ich realizacji i zadania, ujęte w polityce 

ekologicznej państwa, stanowią podstawę POŚ. 
Priorytety i cale strategiczne Polityki ekologicznej państwa przekładają się na priorytety  

i cele ekologiczne POŚ. 
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2.3.2. Uwarunkowania wynikające z Programu ochrony środowiska dla 
województwa podkarpackiego na lata 2008 – 2011 

 
Program ochrony  środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2008 – 2011,  

z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 jest aktualizacją wcześniej opracowanego programu. 
Program wojewódzki opracowano w oparciu o diagnozę stanu środowiska, 

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polityki ochrony środowiska oraz wymagania  
w zakresie jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 

W Programie wojewódzkim przedstawiono priorytety ekologiczne w zakresie ochrony  
i poprawy stanu środowiska. W ramach każdego priorytetu wyznaczono cele ekologiczne 
średniookresowe i krótkookresowe oraz działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, 
zapewniające osiągnięcie celów. 

 
Priorytety ekologiczne i najważniejsze inwestycje: 
 

� Priorytet 1 - Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych  - inwestycje  
(w tym w przedsiębiorstwach) prowadzące do zredukowania ilości zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz realizowane kompleksowo wraz z nimi 
inwestycje mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi w aglomeracjach, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, w szczególności: budowa, rozbudowa i modernizacja systemów 
kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni i podoczyszczalni ścieków w aglomeracjach  
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 RLM, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, w tym zakończenie rozpoczętych inwestycji w tym zakresie (m.in. na terenie 
powiatu mieleckiego, aglomeracji rzeszowskiej, aglomeracji Sanok, aglomeracji 
Ropczyce, miast: Przemyśl, Rzeszów, Krosno, Dębica, Leżajsk, Tarnobrzeg i Stalowa 
Wola oraz gmin w zlewniach rzek San, Wisłok, Wisłoka a także gmin: Kolbuszowa  
i Nisko). 

� Priorytet 2 - Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - wszędzie, gdzie ma to 
uzasadnienie, kierowanie środków na odtwarzanie i modernizowanie zabudowy 
hydrotechnicznej, zwłaszcza w przypadku jej wielofunkcyjności, na projekty związane  
z renaturyzacją, przywracaniem funkcjonalności przyrodniczej, hamowaniem odpływu 
wody, zwiększające naturalną retencję, ograniczające zagrożenie powodziowe, związane 
ze wzrostem dyspozycyjności zasobów wody, a także w zakresie zapobiegania  
i przeciwdziałania poważnym awariom i monitorowaniem stanu środowiska. Największe 
zagrożenie powodziami w województwie dotyczy głównie obszarów zamieszkałych  
i zagospodarowanych obszarów zalewowych położonych wzdłuż biegów rzek: Wisły, 
Sanu, Wisłoki i Wisłoka. 

� Priorytet 3 - Gospodarka odpadami - inwestycje związane z zapobieganiem oraz 
ograniczaniem wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażaniem technologii odzysku,  
w tym recyklingu, wdrażaniem technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
oraz likwidacją zagrożeń wynikających ze składowania tych odpadów, zgodnie  
z wojewódzkim planem gospodarki. 

� Priorytet 4 - Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych - budowa urządzeń  
i instalacji do produkcji energii opartych na źródłach odnawialnych (m.in. budowa 
nowych ciepłowni na biomasę oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych; 
budowa instalacji wykorzystujących energię wiatru, wód geotermalnych, budowa 
instalacji do estryfikacji, budowa małych elektrowni wodnych) oraz inwestycje 
podnoszące efektywność energetyczną (np. budowa budynków energooszczędnych  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków). 



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017r. 
 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 
 

20 

� Priorytet 5 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój 
lasów - wdrażanie systemu ekologicznego Natura 2000 oraz działania na rzecz ochrony 
przyrody na obszarach chronionych, prowadzące do ograniczenia degradacji środowiska 
naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej (np. renaturyzacja 
zniszczonych i cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie wodno - 
błotnych i cennych nieleśnych, odbudowa potencjału produkcyjnego ekosystemów 
leśnych naruszonych w wyniku katastrof leśnych i pożarów). 

� Priorytet 6 - Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej - 
przedsięwzięcia związane z dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów 
środowiskowych; ograniczenie emisji z procesów przemysłowych, energetyki  
i elektrociepłowni (m.in. poprzez modernizacje i hermetyzacje procesów 
technologicznych, modernizacje układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, 
wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw, zastosowanie paliw ekologicznych 
w instalacjach wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny, zwiększanie w produkcji 
energii udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, 
instalowanie nowych oraz poprawa sprawności funkcjonujących urządzeń do redukcji 
zanieczyszczeń), realizacja naprawczych programów ochrony powietrza (m.in. dla strefy 
miasta Przemyśl), redukcja niskiej emisji (m.in. poprzez: modernizacje układów 
technologicznych kotłowni komunalnych i w obiektach użyteczności publicznej  
z wykorzystaniem paliw ekologicznych oraz linii przesyłu ciepła, budowę sieci gazowej, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), inwestycje związane z ograniczaniem emisji 
komunikacyjnej i ochroną przed jej negatywnym oddziaływaniem. Działania w zakresie 
poprawy jakości powietrza atmosferycznego i ograniczania emisji zanieczyszczeń 
mających na celu ochronę powietrza i klimatu będą się koncentrować przede wszystkim  
w rejonach stwierdzonych przekroczeń poziomów substancji w powietrzu, określonych 
przepisami prawa, na terenach cennych przyrodniczo, turystycznie oraz na terenach 
uzdrowisk. 

� Priorytet 7 - Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb - 
rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku różnorakiej 
działalności, w tym: eksploatacji surowców (m.in. zdegradowanych górnictwem siarki, 
przez przemysł naftowy do końca II wojny światowej), składowania odpadów, 
spowodowanych czynnikami naturalnymi oraz rewitalizacja terenów obiektów 
poprzemysłowych. 

�  Priorytet 8 - Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym - 
inwestycje związane z ograniczaniem hałasu zagrażającego zdrowiu, w szczególności 
komunikacyjnego i nowych technologii ograniczających hałas w przedsiębiorstwach. 

� Priorytet 9 - Ochrona zasobów kopalin - rozpoznanie i koncesjonowana eksploatacja 
zasobów surowców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego województwa 
(zwłaszcza złóż gazu ziemnego, wód mineralnych i wód termalnych). 

 
 

2.3.3. Wytyczne do sporządzania powiatowych programów ochrony środowiska  
/z Programu ochrony środowiska  dla województwa podkarpackiego na lata 2008 
– 2011/ 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa, sporządza powiatowe programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania,  
o którym mowa w art. 14 w/w ustawy. Program ochrony środowiska sporządzany jest w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa , obowiązkowo powinien określać: 

• cele ekologiczne, 
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• priorytety ekologiczne, 
• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne  

i środki finansowe, 
• poziomu celów długoterminowych - dla obszarów o stwierdzonych, 

przekroczonych standardach jakości środowiska. 
 
Powiatowe programy ochrony środowiska winny zostać uchwalone w terminie nie 

dłuższym, niż 6 miesięcy po przyjęciu Programu Wojewódzkiego. Jak stanowi art. 14 ust. 2 
Prawa ochrony środowiska — program ochrony środowiska należy sporządzać na 4 lata,  
z uwzględnieniem 4 kolejnych lat.  

„Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011,  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”, zawiera elementy polityki ekologicznej 
państwa, jakie należy realizować na obszarze województwa podkarpackiego. W związku,  
z tym powiatowe programy ochrony środowiska opiniowane będą w zakresie:  

• spójności z celami ekologicznymi określonymi w w.w. Programie dla obszaru 
powiatu, 

• zapewnienia realizacji priorytetowych celów ekologicznych województwa 
podkarpackiego poprzez realizację zadań określonych w lokalnych programach 
ochrony środowiska. 

 
Zagadnienia omówione Programie ochrony środowiska dla woj.podkarpackiego,  

specyficzne i ważne dla danego powiatu, powinny być uszczegółowione w powiatowym 
programie ochrony środowiska.  

Ze specyfiki powiatu może wynikać to, że niektóre zagadnienia znajdujące się w 
programie wojewódzkim, nie zostaną uwzględnione w programach niektórych powiatów.  

 
Powiatowe programy ochrony środowiska, w tym POŚ, powinny zawierać, co najmniej, 

następujące zagadnienia: 
1) określenie stanu wyjściowego, czyli uwarunkowań realizacji powiatowego programu 

ochrony środowiska, w szczególności: 
a) zmian stanu środowiska w kontekście rozwoju gospodarczego powiatu w ciągu lat, 

jakie upłynęły od przyjęcia obowiązującego programu ochrony środowiska — analiza 
powinna obejmować takie zagadnienia jak:  

• ochrona i poprawa jakości środowiska (ochrona wód i kształtowanie stosunków 
wodnych, gospodarka odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom i zagrożeniom 
takim jak: hałas i wibracje, pola elektromagnetyczne, poważne awarie, 
zanieczyszczeń powietrza, a także przeciwdziałanie zmianom klimatu, zapewnienie 
bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, ochrona przyrody, krajobrazu i 
różnorodności biologicznej, 

• racjonalne użytkowanie zasobów środowiska (zmniejszenie materiałochłonności, 
wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, energia odnawialna, 
ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona kopalin, 
wzbogacanie i racjonalne użytkowanie lasów, 

• współpraca transgraniczna (na obszarach powiatów i gmin przygranicznych),  
• działania systemowe takie jak: m.in. edukacja ekologiczna, dostęp do informacji  

i poszerzanie dialogu społecznego, wzmocnienie instytucjonalne, innowacje, 
b) określenie problemów środowiskowych jakie pozostają do rozwiązania  
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c) określenie zmian stanu prawnego powiatu (od czasu przyjęcia programu),  
w szczególności w aspekcie wdrażania postanowień Traktatu Akcesyjnego; 

2) uwzględnienie wyników raportów z wykonania aktualnego powiatowego programu 
ochrony środowiska, które powinny być sporządzane co najmniej raz na 2 lata, w tym 
wykaz działań na rzecz środowiska jakie zrealizowane zostały na terenie powiatu od czasu 
przyjęcia aktualnego programu, w trakcie realizacji bądź, których nie zrealizowano (podać 
przyczyny), wykaz ten winien zawierać informację o terminach i środkach finansowych 
przeznaczonych na realizację przedsięwzięć; 

3) część strategiczną dotyczącą poprawy i ochrony środowiska w rozbiciu na cele 
średniookresowe (najbliższe 8 lat) i krótkookresowe (najbliższe 4 lata), określenie celów  
i działań priorytetowych możliwych do realizacji w okresie programowania (z treści 
dokumentu powinno wynikać uzasadnienie priorytetu); 

4)  określenie sposobów realizacji programu, które pomocne będą przy jego okresowej,  
obowiązkowej ocenie tj.: 
a) narzędzia i instrumenty realizacji programu,  
b) harmonogram realizacji poszczególnych zadań i nakłady na realizację programu 

(termin realizacji, wielkość nakładów, źródła finansowania i jednostki odpowiedzialne 
za realizację programu), 

c)  określenie sposobów kontroli realizacji programu (procedury kontroli, wskaźniki  
efektywności realizacji programu: presji na środowisko, stanu środowiska i reakcji 
oraz procedury weryfikacji programu); 

5) określenie zadań własnych powiatu - pod zadaniami własnymi należy rozumieć te  
przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub części ze środków będących  
w dyspozycji powiatu (pełny zakres informacji niezbędny do ich realizacji); 

6) określenie zadań koordynowanych - pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć 
pozostałe zadania związane z realizacją zadań ochrony i racjonalnego wykorzystania 
zasobów środowiska, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego  
i centralnego i instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio 
organom wojewódzkim i centralnym; 

7) uwzględnienie ponadlokalnych celów ekologicznych realizowanych przez gminy; 
8) wyniki postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  

powiatowego programu ochrony środowiska. 
 
 

2.3.4. Uwarunkowania wynikające z krajowych dokumentów strategicznych 
 
Dokumenty strategiczne, przedstawione poniżej, określają kierunki i możliwości rozwoju 

społeczno gospodarczego kraju i regionu. 
 
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SKR) – opracowana jako dokument 
stanowiący wytyczne dla resortów opracowujących strategie sektorowe, mający służyć do 
stworzeniu warunków dla takiego stymulowania procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym 
stopniu zagrażały one środowisku. Strategia określa współzależności pomiędzy kierunkami 
rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, integruje je, określa współzależności 
pomiędzy nimi oraz wyznacza ich kierunki i ograniczenia. Strategia rekomenduje działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego kraju.  

Strategia określa kierunki rozwoju kraju, w tym kierunki polityki regionalnej dla 
województwa podkarpackiego: 
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„Województwo podkarpackie wspierane będzie w działaniach zmierzających do modernizacji 
i rozbudowy infrastruktury transportowej, celem poprawienia dostępności zewnętrznej  
i spójności wewnętrznej województwa (A4, 519, modernizacja linii kolejowych). Polityka 
regionalna będzie także podtrzymywała współpracę transgraniczną. Wspierana będzie 
rozbudowa istniejących oraz budowa nowych przejść granicznych z Ukrainą oraz budowa 
centrów logistycznych w oparciu o istniejące układy komunikacyjne. Specyfika Podkarpacia 
wymaga wzmocnienia małych miast, które będą stanowić lokalne centra rozwoju, przede 
wszystkim w zakresie różnego rodzaju usług. Stymulowany też będzie zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich w regionie. Wspierane będą również działania na rzecz rozwoju funkcji 
metropolitalnych Rzeszowa. Jednym z priorytetów polityki regionalnej będzie utrzymanie 
wysokich walorów przyrodniczych regionu i ich wykorzystanie jako potencjału rozwojowego. 
w tym wspieranie uzdrowisk. Istotną kwestią będzie również budowa systemu ochrony 
przeciwpowodziowej (rozwój małej i dużej retencji na terenie województwa oraz regulacja 
rzek i potoków)”. 
 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) to dokument opracowany w 
celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. 
Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez Komisję Europejską jest niezbędna do przyjęcia 
przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków  
z funduszy strukturalnych. 

NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki 
spójności w Polsce w latach 2007-2013. oraz określa system wdrażania funduszy unijnych  
w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany  
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 
2007 r. 

Cel główny Narodowej Strategii Spójności to: tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
Do realizacji celu głównego NSRO przyczyniać się ma 6 celów szczegółowych: 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 
mechanizmów partnerstwa, 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich.  
Wśród instrumentów realizacji Narodowej Strategii Spójności znajdują się:  
� 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013; 
� PO Infrastruktura i Środowisko; 
� PO Rozwój Polski Wschodniej; 
� PO Europejska Współpraca Terytorialna; 
� PO Innowacyjna Gospodarka; 
� PO Kapitał Ludzki; 
� PO Pomoc Techniczna. 
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Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) – to dokument powstały 
w celu wypełnienia zobowiązań wynikłych z Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

Według zapisów Traktatu Akcesyjnego, Polska zobowiązała się osiągnąć zaplanowany 
efekt ekologiczny zgodnie z okresami przejściowymi:  

1. 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% 
całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

2. 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% 
całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

3. 31 grudnia 2013 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% 
całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

4. 31 grudnia 2015 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta we wszystkich 
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 100% 
całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.  

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa działania, które będą 
podejmowane do końca okresu przejściowego, wynegocjowanego dla tej dyrektywy tj. do 
końca 2015 r., a także dla okresów pośrednich 2005 r, 2010 r. 2013 r.. Program stanowi spis 
przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków 
komunalnych (budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych  
i systemów kanalizacji zbiorczej) w aglomeracjach w celu prawidłowego i uporządkowanego 
procesu implementacji dyrektywy 91/271/EWG. 

Zgodnie z KPOŚK Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 
powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, 
zakończone oczyszczalniami ścieków. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub 
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były 
zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego 
równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie 
rozkładalnych wyrażony, jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania 
na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę. /Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 
2019)/. 

Na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko nastąpiła zmiana kompetencji w zakresie wyznaczania aglomeracji  
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, na rzecz samorządów województw.  

Art. 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca, 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 
r. Nr 239 poz. 2019) nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, należących do 
aglomeracji, obowiązek przedkładania marszałkowi województwa sprawozdania z realizacji 
KPOŚK (sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej).  
 
Strategia Gospodarki Wodnej – dokument przyjęty przez Radę Ministrów /13 września 
2005 r./. Głównymi zadaniami stawianymi w strategii przed polską władzą i administracją 
publiczną w sferze gospodarowania wodami jest  

� zapewnienie ludności i gospodarce wystarczającej ilości wody, spełniającej 
wymagania co do oczekiwanej jakości, 

� stworzenie i utrzymanie dla ekosystemów wodnych i od wody zależnych 
odpowiadających im warunków środowiskowych. 

Harmonogram strategii zakłada realizację wszystkich jej celów do 2020 r. 
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Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z Programem Działań na lata 2007-2013 została zatwierdzona uchwałą Rady 
Ministrów, nr 270/2007, z dnia 26 października 2007 roku. 

Cel nadrzędny strategii to zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz 
zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji. Ochrona 
różnorodności biologicznej musi obejmować przyrodę całego kraju, bez względu na formę 
użytkowania czy stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. 

Osiągnięcie celu nadrzędnego strategii wymaga przeprowadzenia czterech zasadniczych 
działań strategicznych. Są to:  

� rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących  
i potencjalnych zagrożeń, 

� usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności 
biologicznej, 

� zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów 
różnorodności biologicznej, 

� integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych 
dla tej ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa  
(w tym organizacji pozarządowych). 

Przeprowadzenie powyższych działań możliwe jest przez stworzenie odpowiednich 
mechanizmów prawnych, organizacyjnych, finansowych i ekonomicznych. Do mechanizmów 
tych odnoszą się bezpośrednio działania operacyjne, przedstawione w układzie nawiązującym 
do działów administracji rządowej. 

Integralną część strategii stanowi program działań na lata 2003-2006, gdzie tabelarycznie 
ujęto wszelkie zadania ze wskazaniem jednostki odpowiedzialnej, podmiotów 
uczestniczących, okresu realizacji, szacunkowych kosztów i potencjalnego źródła 
finansowania. 

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z programem działań powinna być uwzględniona przy podejmowaniu wszelkich działań 
związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi naszego kraju. 

 
Polityka leśna państwa – przyjęta w dniu 22 kwietnia 1997r. przez Radę Ministrów. 

Zgodnie z treścią tego dokumentu ,,nadrzędnym celem polityki leśnej jest wyznaczenie 
kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, zmierzających do zachowania 
w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno – gospodarczej warunków do 
trwałej w nieograniczonej perspektywie czasowej wielofunkcyjności lasów, ich 
wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego 
zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa.” 

Nadrzędnymi zasadami w tym zakresie są:  
� powiększenie zasobów leśnych; 
� polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksowa ochrona; 
� zmiana sposobu zarządzania lasami na model proekologicznego i zrównoważonego 

ekonomicznie, wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego.  
 
Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010) obejmuje pełny zakres zadań 
koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób 
zapewniający ochroną środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości  
i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. Plan 
dotyczy zarówno odpadów powstających w kraju, a w szczególności odpadów komunalnych, 
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odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych, 
jak i odpadów przywożonych na teren kraju. 

Plan uwzględnia tendencje we współczesnej gospodarce światowej, jak również krajowe 
uwarunkowania rozwoju gospodarczego. 

Celem tworzenia krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu 
gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni 
realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania  
z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania  
i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości 
niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych 
odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich 
unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany 
sposób postępowania z odpadami. 

W Kpgo 2010 przyjęto następujące cele główne: 
� utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, 
� zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 
� zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
� zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających 

przepisów prawa, 
� wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
� stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i 

gospodarce odpadami w Polsce. 
Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych 

i pozostałych odpadów) sformułowano, dodatkowe cele szczegółowe. 
Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2007-2010 oraz perspektywicznie 

okresu 2011-2018. 
 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej - powstała we wrześniu 2000 roku w związku 
z koniecznością realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających z Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej 
konwencji. W strategii podkreśla się, że racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii (OZE) jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, do którego 
powinniśmy dążyć jako strona Konwencji, ponadto przyczynia się do oszczędzania zasobów 
surowców energetycznych i poprawy stanu środowiska, poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczeń oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. 

Strategia zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie 
paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze 
zużycia nośników pierwotnych.  
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - nadrzędnym celem 
programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 
zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane będą 
następujące osie priorytetowe:  

1. Gospodarka wodno-ściekowa 
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
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4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 
7. Transport przyjazny środowisku 
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej 
10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
11. Bezpieczeństwo energetyczne 
12. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 
14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
15. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
16. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 
17. Konkurencyjność regionów 

 
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjęty w dniu 14 lipca 2009 
uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". 

Główne cele Programu to: 
1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;  
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju;  
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest 

oczyszczenie kraju z azbestu. 
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów 

zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się,  
iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania  
w kolejnych latach: 

� w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton), 
� w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton), 
�  w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton). 
 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 (KPZK), przyjęta  
28 czerwca 2007 r. przez Radę Ministrów na lata 2008-2033. Dokument określa rozwój 
przestrzenny kraju w perspektywie najbliższych 25 lat.  

KPZK zawiera zbiór ogólnokrajowych wytycznych i zaleceń planistycznych dla 
zagospodarowania przestrzennego kraju, które powinny być uwzględniane w planowaniu 
przestrzennym województw i gmin. Jednocześnie ma być dokumentem politycznym, na 
podstawie którego odbywa się zarządzanie polską przestrzenią, oparte o długookresowe, 
strategiczne planowanie rozwoju społecznego i gospodarczego.  

 
 

2.3.5. Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich dokumentów strategicznych 
Ważniejsze dokumenty strategiczne, określające kierunki i możliwości rozwoju społeczno 

gospodarczego regionu: 
 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2020, przyjęta przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 20 października 2006 r. – jest dokumentem 
strategicznym, w którym określone zostały kierunki rozwoju województwa podkarpackiego. 
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Ramy Strategii wyznacza 8 głównych obszarów strategicznych, tj.: 
1. Gospodarka regionu  
2. Infrastruktura techniczna  
3. Obszary wiejskie i rolnictwo  
4. Ochrona środowiska  
5. Kapitał społeczny  
6. Współpraca międzynarodowa  
7. Ochrona zdrowia  
8. Zabezpieczenie społeczne. 
W obszarze strategicznym 4 „Ochrona Środowiska” określono następujące priorytety: 

Priorytet 1 Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami; 
Priorytet 2 Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i wdrażanie nowoczesnych systemów 

gospodarki odpadami; 
Priorytet 3 Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza i gleb oraz ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko hałasu i promieniowania 
elektromagnetycznego; 

Priorytet 4 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu; 
Priorytet 5 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

W Strategii, w obszarze strategicznym 6 „Współpraca międzynarodowa” po raz pierwszy 
zawarte zostały działania na rzecz ochrony środowiska - w Priorytecie 3 „Zachowanie 
obszarów cennych krajobrazowo oraz ochrona środowiska przyrodniczego”.  

Priorytety i ich hierarchia, określone w Strategii, są spójne z priorytetami ustalonymi  
w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego (POS) oraz  
w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla. 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
(RPO WP) – przyjęty uchwałą  nr 48/747/07 przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 
dniu 13 lipca 2007 r. Decyzja Komisji Europejskiej, przyjmująca do realizacji Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 została podpisana  
2 października 2007 r. RPO WP jest dokumentem, w oparciu o który wspierane będą 
przedsięwzięcia rozwojowe w województwie podkarpackim.  

Program określa priorytety - obszary, które zostaną objęte pomocą finansową w latach 
2007-2013 - oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.  

Celem głównym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Program powinien  
w efektywny sposób przyczynić się do poprawy konkurencyjności, tempa wzrostu  
i zatrudnienia w regionie. RPO WP koncentruje się na wspieraniu tych obszarów, które 
przyczynią się do wzmocnienia potencjału rozwojowego regionu.  

Zatwierdzony RPO WP obejmuje 8 osi priorytetowych: 
1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; 
2. Infrastruktura techniczna; 
3. Społeczeństwo informacyjne; 
4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom; 
5. Infrastruktura publiczna; 
6. Turystyka i kultura; 
7. Spójność wewnątrzregionalna; 
8. Pomoc techniczna; 
 i zakłada wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Dla środowiska przyrodniczego istotne będą działania określone w Osi Priorytetowej 3 - 

„Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”.  
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Przewidziano alokację 15% środków EFRR, dla realizacji tych działań w zakresie:  
� rozwoju infrastruktury ochrony środowiska; 
� rozwoju i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej i racjonalnej gospodarki 

zasobami wodnymi; 
� zachowania i ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 
� zwalczania i zapobiegania zagrożeniom. 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego - jest 
podstawowym dokumentem określającym zasady organizacji struktury przestrzennej 
województwa podkarpackiego. 

Plan określa kierunki zagospodarowania przestrzennego, w przekroju podstawowych 
komponentów przestrzeni; 

� elementów sieci osadniczej, 
� rozmieszczenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, 
� wymagań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury,  

z uwzględnieniem obszarów podlegających  szczególnej ochronie. 
Plan, jako instrument kreowania rozwoju przestrzennego województwa oraz 

koordynowania i planowania zagospodarowania na poziomie regionalnym ustala kierunki 
transformacji podstawowych elementów struktury funkcjonalno przestrzennej województwa, 
uwzględniając zasady polityki państwa w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, 
zawarte w: „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” oraz cele i kierunki 
rozwoju regionu, zawarte w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 
2020”. 
 

Dokumenty strategiczne i programowe wyznaczają ramy, w których prowadzone będą 
działania na rzecz środowiska przyrodniczego. 

Dokumenty te zostały uwzględnione w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015 oraz w Programie 
Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 roku. 

 
 
2.4. Uwarunkowania wewnętrzne 
 
2.4.1. Uwarunkowania wynikające z dokumentów przyjętych przez Radę Miejską. 
Politykę ekologiczną miasta Przemyśla, przyjętą w dokumentach strategicznych 

opracowywanych na szczeblu lokalnym, kształtują następujące dokumenty: 
 
Program ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl” - przyjęty Rozporządzeniem  
Nr 49 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego  
nr 107 poz. 1500 z dnia 25 sierpnia 2006 r.).  

Program określany jest ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, powiększonych o margines tolerancji. W strefie 
Miasto Przemyśl, w punkcie pomiarowym przy Pl. Dominikańskim w Przemyślu naruszone 
zostały następujące standardy jakościowe powietrza dla pyłu zawieszonego PM10: 

1) stwierdzono 67 przekroczeń stężeń średniodobowych, przy dopuszczalnej liczbie 
przekroczeń w roku -35, 

2) maksymalne stężenie średniodobowe wynosiło 217µg/m3 przy dopuszczalnej wartości 
powiększonej o margines tolerancji – 60µg/m3, 

3) stężenie średnioroczne osiągnęło wartość 76,56µg/m3, przy dopuszczalnej wartości 
powiększonej o margines tolerancji – 43,2µg/m3. 
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Emitowany do powietrza atmosferycznego pył zawieszony PM10 pochodzi ze źródeł: 
1) punktowych, związanych ze zużyciem paliw na cele grzewcze i bytowe, 
2) punktowych związanych ze zużyciem paliw na cele energetyczne i technologiczne, 
3) liniowych związanych z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu). 

Program ma na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 
Podstawowe kierunki działań Programu, mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych 
poziomów pyłu zawieszonego PM10: 

� ograniczenie emisji pyłu poprzez zmianę sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło 
w budynkach mieszkaniowych, wielorodzinnych o charakterze zabytkowym 
ogrzewanych piecami, 

� ograniczenie emisji pyłu poprzez zmianę sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło 
w 223 budynkach o zróżnicowanym charakterze (budynki nie tylko zabytkowe). 

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. 
� 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). 

Program zakłada 3 scenariusze możliwych kierunków i działań niezbędnych do 
przywrócenia standardów jakości powietrza. Termin realizacji Programu ustalony został  na 
31 grudnia 2020 r.  

Prezydent Miasta Przemyśla wybrał do realizacji scenariusz II /Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Przemyśla Nr 287/08 z dnia 8 października 2008 r/ 

Scenariusza II wybrany został ze względu na najniższe koszty inwestycyjne, techniczne 
możliwości realizacji, duży obszar jednostek bilansowych oraz możliwy do osiągnięcia 
zadawalający poziom redukcji niskiej emisji. 

Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Programu, za okres sierpień 2006 – wrzesień 
2010 szacuje, że wszystkie wykonane działania inwestycyjne na terenie miasta Przemyśla, 
spowodowały zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery o ok. 250 Mg/rok. 

 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Przemyśla przyjęte Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 
roku. 
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W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Przemyśla, opierając się na założeniu wzrostu znaczenia miasta jak i jego nowych funkcji, 
wykorzystujących warunki położenia przy granicy Unii Europejskiej i Polski oraz historyczne 
wielokulturowe dziedzictwo sprzyjające kontaktom międzynarodowym określono propozycje 
3 priorytetów rozwoju: 

� wielofunkcyjny rozwój przemyskiego powiatu ziemskiego i grodzkiego z Przemyślem 
jako ponadregionalnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem rozwoju w warunkach 
zrównoważonego rozwoju kraju, 

� rozwój infrastruktury naukowej, technicznej i gospodarczej związanej z obsługą 
międzynarodowego ruchu tranzytowego, turystycznego oraz programów 
transgranicznych, 

� ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa wielokulturowego 
jako podstawy zachowania unikalnych wartości kulturowych i atrakcyjności 
turystycznej miasta przygranicznego. 

W Studium miasto Przemyśl zostało podzielone na Jednostki Przestrzenne, pełniące 
specyficzne funkcje w strukturze przestrzennej miasta, dla których przyjęto odrębne kierunki 
zagospodarowania przestrzennego. Są to: 

� Jednostka Przestrzenna „I. - Stare Miasto” obejmująca historyczne centrum miasta,  
z przeznaczeniem na centrum administracyjno-usługowe o znaczeniu regionalnym, 
ponadlokalnym i lokalnym z funkcją mieszkaniową o wysokim standardzie. 

� Jednostka Przestrzenna „II. - Śródmieście”  obejmująca obszary miasta XIX-
wiecznego i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu, z przeznaczeniem na 
obszar uzupełniający centrum administracyjno-usługowe z dominującą funkcją 
mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta. 

� Jednostka Przestrzenna „III. - Ogólnomiejska”  obejmująca pozostałą część miasta  
w granicach administracyjnych z przeznaczeniem na pozostałe funkcje miejskie. 

Ponadto na obszarze miasta wyznaczono inne jednostki, których zasięg przestrzenny nie 
pokrywa się z wyznaczonymi jednostkami przestrzennymi I., II., III. Są to: 

� Podstawowy system przyrodniczy miasta, z przeznaczeniem na funkcje miejskie  
z dominacją ochrony walorów przyrodniczych, obejmujący: 
• Rezerwaty „Winna Góra” i „Jamy”, 
• Pomniki przyrody, 
• Dolinę rzeki San /50 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu/ jako korytarz 

przewietrzania miasta, 
• Dolinę rzeki Wiar /25 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu/ jako korytarz 

ekologiczny o znaczeniu regionalnym, 
• Obszary zieleni miejskiej: parki, lasy i ogrody działkowe. 

� Wspomagający system przyrodniczy, z przeznaczeniem na funkcje miejskie  
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, obejmujący: 
• potoki, naturalne jary i wąwozy tworzące lokalne korytarze ekologiczne, 
• tereny otwarte, m.in. czasowo wykorzystywane rolniczo oraz przeznaczone 

do utrwalenia funkcji agroturystycznej i ogrodniczej, 
• tereny cmentarzy i pozostałej zieleni miejskiej: skwery, zieleń osiedlowa, itp. 

� System ochrony panoramy miasta, obejmujący stoki wzgórz w dzielnicach: Lipowica, 
Winna Góra, Zniesienie, Kruhel, Krzemieniec, Zielonka, z przeznaczeniem na funkcje 
miejskie z dominacją walorów krajobrazowych. 

� Strefy ochrony konserwatorskiej, z przeznaczeniem na funkcje miejskie z dominacją 
wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad zabytkami: 
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• „A”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta i części 
dzielnicy Zasanie przylegającej do Placu Konstytucji, 

• „B”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX wieczną, 
• „C”, obejmująca krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów 

Twierdzy Przemyśl, 
• „K”, dotycząca ochrony sylwety Starego Miasta i ekspozycji fortyfikacji Twierdzy 

Przemyśl. 
� „ Twierdza Przemyśl” - „II./III. - H”,  z przeznaczeniem na funkcje usługowo-

rekreacyjne z dominacją ochrony wartości historycznych oraz ochrony i opieki nad 
zabytkami, obejmujący cały zespół obiektów i urządzeń Twierdzy, znajdujący się  
w jednostkach przestrzennych II. i III. 

 
Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla przyjęta Uchwałą Nr 78/2007 Rady Miejskiej  
w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007 r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 6/2009 Rady 
Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 stycznia 2009 r. 

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla jest dokumentem długoterminowym, społeczno – 
gospodarczym o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju miasta. 

Głównym celem jest osiągnięcie poprawy warunków życia mieszkańców, podniesienie 
rangi Miasta w regionie, zapewnienie atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności Miasta w układzie krajowym i europejskim. 

Podstawą prac nad dokumentem Strategii był Raport o stanie Miasta Przemyśla. 
W Strategii posłużono się zasadą przesuwania zapisu zadań inwestycyjnych 

(realizacyjnych) strategii do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Usunięcie zadań ze 
Strategii i przeniesienie ich do WPI skutkuje podwyższeniem czytelności Strategii  
i gwarantuje wiarygodność realizacji Strategii. 

Strategia skupia się na kilku wyselekcjonowanych i zhierarchizowanych celach. 
Najsilniejszy związek z ochroną środowiska ma: 
Cel 06 – FUNKCJONALNY, EKONOMICZNY I PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO SYSTEM INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ 
DOSTOSOWANY DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW I WARUNKÓW 
PRZESTRZENNO – EKOLOGICZNYCH. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII 
ODNAWIALNEJ W BILANSIE ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ. 

 
Lokalny program rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015, przyjęty Uchwałą 
Nr 9/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lutego 2011 r. 

Głównym celem rewitalizacji Przemyśla jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze 
stanu kryzysowego poprzez zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej 
generujących miejsca pracy, rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi funkcji 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz edukacyjnych przy równoczesnej trosce  
o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-
społeczny.  

Ważnym elementem działań realizujących powyższy cel jest zachęcanie do rozwijania 
nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez budowę  
i przebudowę infrastruktury /dróg, budynków, parkingów, targowisk/ aby dostosować się do 
działalności i potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu 
środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.  

 
Raport o stanie miasta, stan na 2008 r. podlega bieżącej aktualizacji, obejmuje 
kompleksową charakterystykę miasta Przemyśla.  

Dla środowiska przyrodniczego najistotniejsze będą działania określone w: 
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Sektorze I – Warunki wynikające z położenia w regionie, warunki środowiska i zasoby 
naturalne: 

Temat 1 - Położenie i rola obszaru gminy w przyrodniczym systemie powiatu  
i województwa; 

Temat 2 – Walory i zasoby środowiska przyrodniczego . Wartości szczególne, unikalne 
przyrodnicze obiekty chronione. Wody podziemne, grunty, lasy; 

Temat 3 – Jakość i stan środowiska, zanieczyszczenie, hałas, zapachy, zagrożenia 
naturalne; 

Temat 4 – Lasy, rolnictwo, charakterystyka i rozmieszczenie budownictwa.  
Sektorze V – Usługi komunalne: 

Temat 1 – Infrastruktura, woda, kanalizacja, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości, 
stopień i zakres uzbrojenia; 

Temat 2 – Transport publiczny, komunikacja, drogi i oświetlenie; 
Temat 3 – Internet, energia, poczta i telekomunikacja. 
Raport stanowi podstawę merytoryczną do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska 

dla miasta Przemyśla na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r. 
 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Przemyśla (WPI) – jest średniookresowym 
dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne miasta. WPI obejmuje 
okres 5-ciu lat i opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym. 

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, wiąże kompleksowy 
plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną 
miasta. 

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowaną w całości lub w części ze 
środków budżetu miasta. 

Podstawowe cele tworzenia WPI to:  
1. umożliwienie racjonalnego przygotowania inwestycji,  
2. koordynacja działań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację 

inwestycji,  
3. ułatwienie planowania rocznych budżetów w zakresie zadań inwestycyjnych,  
4. informowanie mieszkańców o planowanym rozwoju – głównie infrastruktury 

komunalnej – ułatwiając podejmowanie życiowych decyzji,  
5. informowanie biznesu – zarówno działającego na terenie Gminy jak i rozważającego 

inwestowanie w Gminie – o planach rozwojowych Gminy – ułatwiając mu 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych,  

6. realizacja działań określonych w Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla,  
7. aplikowanie o dofinansowanie zadań z funduszy pomocowych UE (WPI jest jednym  

z wymaganych dokumentów).  
WPI umożliwia realizację celów wyznaczonych w Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla,  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, 
w Lokalnym programie rewitalizacji miasta Przemyśla oraz w innych dokumentach 
strategicznych wynikających ze Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla. WPI jest zintegrowany  
z tymi dokumentami. 

 
Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015, przyjęta 
Uchwałą Nr 311/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007r. 

Celem nadrzędnym strategii jest uczynienie z turystyki ważnego czynnika rozwoju 
społecznego i gospodarczego Miasta Przemyśl. Struktura celów Strategii została oparta  
o 5 filarów – 5 obszarów priorytetowych, w ramach których zostały zapisane konkretne 
działania. 
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Wszystkie działania w zakresie rozwoju turystyki mają doprowadzić do budowania marki 
turystycznej miasta określonej jako „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”. 

 
Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007-
2013 /ZPRTP/ jest jednym z dokumentów planistycznych wyznaczających kierunki rozwoju 
transportu publicznego. Zawiera zestaw działań mających na celu długotrwały  
i zrównoważony rozwój transportu publicznego.  

Celem opracowania ZPRTP jest wyznaczenie priorytetów oraz ustalenie zasad realizacji 
założeń polityki transportowej, dla stworzenia sprawnego systemu transportowego. 

ZPRTP wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych, a także 
szacuje spodziewane efekty planowanych działań i wpływ na przebieg procesów 
rozwojowych. Posiadanie przez Gminę ZPRTP wpływa na proces i zakres podejmowanych 
przez samorząd inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną i drogową. Jest też obligatoryjne  
w przypadku ubiegania się o środki pomocowe na projekty ujęte w programach regionalnych  
i krajowych, w zakresie transportu publicznego. 

ZPRTP ma charakter otwarty, umożliwiający wprowadzenie do niego korekt 
wynikających ze zmian społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów 
przyjętych przez władze Miasta. 

 
 
2.4.2. Uwarunkowania wynikające z Raportów z wykonania Programu Ochrony  

Środowiska dla miasta Przemyśla 
 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla był 

wykonywany dwukrotnie i oceniał realizację Programu w latach 2004 – 2006 oraz 2007 – 
2008. 

Raport nie zawiera oceny zadań z zakresu gospodarki odpadami, z uwagi na fakt,  
że problematyka ta została ujęta w „Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami 
dla Miasta Przemyśla”. 

Ocena priorytetowych działań  została przyjęta w formie tabelarycznej, w ramach 
poszczególnych celów ekologicznych, określona poziomem ich realizacji, według 
następujących mierników:  zrealizowane, nie zrealizowane, w takcie realizacji, zadanie ciągłe, 
brak informacji. 

 
Ocena realizacji zadań – podsumowanie tekstowe 
Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami ekologicznymi i kierunkami 

działań a ich wykonaniem.  
Zadania długoterminowe mają charakter ciągły, część zadań krótkoterminowych zostało 

zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.  
Działania służące realizacji określonych celów, są realizowane, a rozbieżności dotyczące 

terminów ich realizacji wynikają głównie ze zbyt krótkiego horyzontu czasowego dla 
realizacji, przyjętego w Programie lub niedostatecznego napływu środków finansowych. 

Brak realizacji jest wynikiem opóźnień w procesie legislacyjnym lub brak mechanizmów 
m.in. stabilnego prawa skutecznie wspierającego rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych, 
ograniczonych możliwości finansowych, 

Zmiany w nowym POŚ powinny dotyczyć przede wszystkim konieczności dostosowania 
zapisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa dostosowanego do przepisów Unii 
Europejskiej i aktualnego stanu środowiska. 

Ponadto w kolejne edycje POŚ powinny uwzględniać programy, strategie i plany 
branżowe powstałe po uchwaleniu aktualnie obowiązującego POŚ.  
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W zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej proponuje się 
zweryfikowanie działań – dostosowanie zapisów do obowiązujących obecnie przepisów 
prawa (Natura 2000).  

Weryfikacji wymaga również część przyjętych mierników realizacji celów ekologicznych. 
W Raportach sformułowane zostały wnioski dotyczące ewentualnych rozbieżności oraz 

określenia działań korygujących zmiany. 
 

Wnioski z Raportów 
 

� Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących zakresu  
i formy raportu z realizacji programu. Przyjęto, że głównym celem niniejszego 
opracowania jest ocena realizacji wdrażania przyjętych w „Programie Ochrony 
Środowiska dla Miasta Przemyśla” celów ekologicznych długo i krótkookresowych oraz 
działań na rzecz ich realizacji, w kontekście stanu środowiska faktycznego i prawnego. 

� Raport jest miarodajną oceną z realizacji celów sprecyzowanych w miejskim programie 
ochrony środowiska, z uwagi na to, że jest realizowany od dwóch lat, 
 a efekty realizacji programu, szczególnie w odniesieniu do stanu środowiska  
są widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. 

� Ocena efektów realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy będzie możliwa 
dopiero w kolejnych edycjach POŚ. 

� Z analizy struktury wydatków w mieście oraz pól strategicznych wynika, że cele 
ekologiczne w POŚ zostały określone prawidłowo i w większości przypadków trwają 
działania na rzecz ich realizacji. 

� Następna edycja POŚ dla miasta Przemyśla powinna uwzględniać kierunki rozwoju 
przestrzennego miasta zawarte w: programach, strategiach i planach branżowych, 
powstałych po uchwaleniu obowiązującego Programu. 

� Należy zweryfikować kierunek Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności 
biologicznej w zakresie zapisów do obowiązujących obecnie przepisów dot. Natura 2000.  
 

 
 
 

3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 
 
3.1. Położenie i granice 
Miasto Przemyśl położone jest we wschodniej części Woj. Podkarpackiego, ok. 78 km na 

południowy-wschód od Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy państwowej z Ukrainą. 
Jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, stolicą i siedzibą władz powiatu ziemskiego 

(jego jedynym miastem), w skład którego wchodzi 10 gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko, 
Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica. 

Miasto 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, 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  
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z Ukrainą. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera przed miastem wiele nowych 
możliwości.  

 
 

3.2. Struktura u żytkowania gruntów 
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. 

 
Tabela 1. Powierzchnia użytków rolnych w ha wg granic administracyjnych 

Rok Ogółem w ha Grunty orne Sady Łąki Pastwiska 
2000 2 491 1 803 122 134 432 
2004 2 306 1 656 139 127 384 
2005 2 381 1 699 131 153 398 
2008 2 379 1 573 130 585** 
2010* 2 467 1629 140 606** 

* Powierzchnia po włączeniu w granice administracyjne miasta sołectwa Kruhel Wielki 
** Powierzchnia użytków zielonych 

 
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. 
/Z dniem 1.01.2010 r. przyłączono do miasta Przemyśla sołectwo Kruhel Wielki, 

powierzchnia miasta zwiększyła się o 242 ha./ 
 
 
3.3. Geomorfologia i rzeźba terenu 
Pod względem morfologicznym miasto Przemyśl, w granicach administracyjnych, leży 

(wg. J. Kondrackiego) w obrębie podprowincji: 
� Karpaty Zewnętrzne, z mezoregionami Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie, 
� Wschodnie Podkarpacie, z mezoregionem Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego, 
� Kotliny Sandomierskiej, z mezoregionami Podgórze Rzeszowskie i Pradolina 

Podkarpacka. 
Rzeźbę południowo- wschodniej części miasta tworzy Płaskowyż Sańsko – Dniestrzański, 

charakteryzujący się małym zróżnicowaniem wysokości względnych, przy maksymalnej 
wysokości terenu ok. 300 m n.p.m. Formami morfologicznymi występującymi na płaskowyżu 
są : słabo urzeźbione zrównania  wierzchowinowe, stoki o nierównym nachyleniu (w obrębie 
których występują osuwiska skalno – wietrzelinowe), doliny nieckowate i wciosowe (wcięte 
w zbocza 5-20 m,) w obrębie których zachodzą intensywne procesy erozyjne. 

Północno - zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Dynowskiego, stanowiącego 
wyżynę wznoszącą się do wysokości 280 – 350 m n.p.m, pociętą dolinami, w obrębie stoków 
intensywnie niszczoną ruchami masowymi w postaci osuwisk i złazisk pokryw 
wietrzelinowych. 

Południowo - zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Przemyskiego. Jest to 
małorozczłonkowane Pogórze, wznoszące się do wysokości 260 – 350 m n.p.m,  
o urozmaiconej rzeźbie, bogatej w formy morfologiczne i atrakcyjnej widokowo.  
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Północna część miasta leży w obrębie Podgórza Rzeszowskiego. Jest to wierzchowina 
lessowa o urozmaiconej rzeźbie i zróżnicowanym nachyleniu, porozcinana dolinami 
nieckowatymi i wąwozami lessowymi o prawie pionowych zboczach. 

Wschodnia część miasta leży w obrębie Pradoliny  Podkarpackiej, której obniżenie  
o szerokości ok.5 km wykorzystują współczesne doliny Sanu i Wiaru,  nabudowując ją 
aluwiami i tworząc w jej obrębie system teras. Dolina Sanu, o szerokości 100 m (centrum 
miasta) do 5 km (okolice Hurka) stanowi główną bazę erozyjną terenu. Nachylenie obszaru 
jest niewielkie (nie przekracza 8 %), główne formy morfologiczne  doliny to: terasa 
zalewowa, terasa nadzalewowa I, terasa nadzalewowa II, starorzecza, doliny boczne 
(największa dolina Wiaru).  

 
 

3.4. Geologia 
Obszar miasta Przemyśla, posiada złożoną budowę geologiczną i (wg. J. Kondrackiego) 

leży w obrębie trzech geologicznych jednostek strukturalnych: 
� Karpat Zewnętrznych – zbudowanych z utworów jednostki skolskiej (warstwy 

inoceramowe senonu) nasuniętych na sfałdowane utwory tortonu lub na jednostkę 
stebnicką. Fałdy układają się na kształt leżącego wachlarza, z regularnymi synklinami  
i antyklinami o niezbyt stromych upadach warstw. Tę część jednostki nazwano sinusoidą 
przemyską. 

� Brzeżnej strefy Wschodnio – Karpackiej zbudowanej ze sfałdowanych molasowych 
osadów miocenu, tworzących jednostkę stebnicką.  

� Zapadliska Podkarpackiego, rowu tektonicznego, wypełnionego osadami mioceńskimi 
(iły krakowieckie i iłołupki), powstałego w wyniku ostatniego wydźwignięcia się Karpat 
podczas fałdowań alpejskich, w okresie środkowego trzeciorzędu. 

 
 

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

strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie dwu dzielnic klimatycznych: 
� Dzielnicy Sandomiersko - Rzeszowskiej, 
� Dzielnicy Podkarpackiej. 
 
       Tabela 2. Charakterystyka dzielnic klimatycznych 

Dzielnica 
klimatyczna 

 

Średnia 
temperatura 
roczna w °°°°C 

Czas trwania 
pokrywy śnieżnej 

Okres wegetacji 
Opad roczny 

[mm] 

Sandomiersko 
- Rzeszowska 

8oC 70 – 80 dni 210 - 220 dni 600 – 700 

Podkarpacka 7,2oC 80 – 90 dni 200 - 220 dni 600 – 800 
 
Tabela 3. 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 
Jesień ciepła i długa 
Lato upalne 
Najwyższa wilgotność powietrza zimą 
Najniższa wilgotność powietrza latem 
Liczba dni z mgłą 44 dni 
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Najmniejsze zachmurzenie od lipca do września 
Najwyższe zachmurzenie od listopada do lutego 
Najwięcej opadów  lipiec 99 mm 
Najmniej opadów styczeń i luty 33 mm 
Wiatry zachodnie i południowo - zachodnie, wiatry typu fenowego 
Średni czas trwania termicznych pór roku przedwiośnie - 24 dni, 

wiosna - 54 dni, 
lato - 107 dni, 
jesień - 57 dni, 

przedzimie - 28 dni, 
zima - 89 dni. 

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

i spadku terenu oraz rodzaju, wieku i zwarcia drzewostanu.  
Tereny położone w dolinach rzecznych charakteryzują się dużą częstotliwością 

występowania mgieł, zjawisk inwersyjnych oraz dłuższym zaleganiem chłodnych mas 
powietrza, pogarszających warunki termiczne i wilgotnościowe.  

Tereny położone na łagodnych stokach, o ekspozycji południowej, południowo- 
zachodniej i południowo- wschodniej posiadają lepsze nasłonecznienie i charakteryzują się 
korzystnymi warunkami termicznymi i topoklimatycznymi. 

Dolina rzeki San , ze względu na występujące wiatry typu fenowego, stanowi korytarz 
przewietrzania miasta 

 
 

3.6. Tendencje rozwojowe miasta 
 
3.6.1.Demografia 
W 2010 r miasto zajmowało powierzchnię 46,18 km i liczyło 66 546 mieszkańców, 

wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi ok. 1 441 osób/km2.  
Pod względem liczby ludności i gęstości zaludnienia miasto Przemyśl jest drugim co do 

wielkości miastem w woj. podkarpackim. 
Na 66 389 mieszkańców, 47,00% stanowią mężczyźni a 53,00% kobiety. Wskaźnik 

feminizacji 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 

68,25%, w wieku przedprodukcyjnym14,30% i w wieku poprodukcyjnym 17,45%. 
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 46,53 %. 

Na przestrzeni lat 2000 – 2010 zauważa się systematyczne zmniejszanie liczby 
mieszkańców. Zmniejszeniu ulega udział ludzi młodych, w wieku przedprodukcyjnym, przy 
jednoczesnym wzroście ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

W latach 2008 i 2009, po raz pierwszy od 2000 roku odnotowano dodatnią wartość 
przyrostu naturalnego (20 i 18), wcześniej przyrost miał wartość ujemną z tendencją wahań 
od -121 ( w 2001 r.) do -39 (w 2005 r.). 

Od 2001 roku utrzymuje się również ujemne saldo migracji ludności, w 2008 r osiągnęło 
wartość  - 312 a w  roku 2009  -268. 

Analizując poprzednie lata, zauważa się, że występowały duże wahania wskaźników 
demograficznych, przy wyraźnej tendencji malejącej. 

W Przemyślu zauważa się tendencję do przenoszenia ludności miejskiej, poza granice 
miasta, na tereny mniej zaludnione i atrakcyjne krajobrazowo. 
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Ujemne saldo przyrostu naturalnego jak i ujemne saldo migracji, nie daje podstaw do 
rokowania na dynamiczny rozwój demograficzny miasta.  

Według prognozy demograficznej GUS , w mieście Przemyślu do roku 2030 
przewidywany jest spadek liczby mieszkańców. Wyniki prognozy przedstawia tabela poniżej. 

 
 
    Tabela 4. Prognozy liczby ludności  miasta Przemyśla do roku 2030 

Rok 2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030 
 w tys. 67,4 66,5 66,7 65,8 64,4 62,3 59,5 
w tym kobiety 35,8 35,4 35,5 35,0 33,2 33,2 31,7 

 
Z dniem 1.01.2010 r. w granice miasta Przemyśla włączono sołectwo Kruhel Wielki, 

ludność miasta zwiększyła się o 157 osób a jego powierzchnia o 242 ha. 
 
 

3.6.2. Transport i komunikacja 
Układ komunikacyjny Przemyśla ma charakter mieszany. Kształt sieci zdeterminowany 

jest przez czynniki fizjograficzne, historyczne położenie miasta w zakolu Sanu oraz kierunki 
dróg wylotowych. 

 
W Przemyślu zbiegają się dwie drogi krajowe: 

� nr 28 Zator – Wadowice – Przemyśl – Medyka 
� nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Jarosław – Radymno – Przemyśl.  

Drogi, poprzez przejście graniczne w Medyce, stanowią bliskie połączenie z Ukrainą. 
Ruch tranzytowy w kierunku Medyki przebiega głównie ulicami: Krakowską, St. Augusta, 
Borelowskiego, W. Pola, Lwowską oraz ulicami leżącymi w ciągu drogi krajowej Nr 28:  
3 – go Maja, Jagiellońską, Mickiewicza i Lwowską.  

Do czasu wybudowania nowego połączenia mostowego wszystkie relacje tranzytowe 
międzydzielnicowe, regionalne, krajowe i międzynarodowe przebiegać będą przez ścisłe 
centrum. 

 
Układ uliczny, szczególnie śródmieścia, charakteryzują wąskie ulice staromiejskie, małe 

promienie łuków, duże spadki podłużne oraz niska wytrzymałość nawierzchni.  
Około 50 % ogólnej długości dróg cechuje dobry stan nawierzchni, ok. 30 % przeciętny 

stan a ok. 20 % zły stan nawierzchni. 
Na drogach krajowych i wojewódzkich, na terenie miasta Przemyśla stan techniczny dróg 

jest dobry.  
Na drogach powiatowych i gminnych, na terenie miasta Przemyśla stan techniczny dróg 

jest niezadowalający.  
W najgorszym stanie technicznym znajdują się ulice na osiedlach: Wysokie Góry, Wilcze, 

Przekopana, Krzemieniec oraz osiedle Warneńczyka i Bielskiego. 
 

Na terenie miasta znajduje się: 
� 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 7,1 km 
� 79 dróg powiatowych o łącznej długości 62,2 km 
� 348 dróg gminnych o łącznej długości 116,8 km 
 
                Tabela 5. Ogólne dane o drogach na terenie miasta 

Wyszczególnienie Rok 
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2000 2004 2005 2008 2009 2010 

Drogi Publiczne ogółem                w km 198,3 199,8 199,8 200,8 201,5 201,1 
- nawierzchni twardej 127,5 143,7 143,7 158,7 162,4 160,6 
- nawierzchni ulepszonej 70,8 27,3 27,3 131,6 158,0 157,1 
Ulice krajowe 16,5 15,12 15,12 15,1 15,1 15,1 

- o nawierzchni twardej 16,5 15,12 15,12 15,1 15,1 15,1 
z tego 

- o naw. ulepszonej - -  - - - 

Ulice wojewódzkie 7,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 
- o nawierzchni twardej 7,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 

z tego 
- o naw. ulepszonej - - - - - - 

Ulice powiatowe 59,3 58,9 58,9 59,6 59,8 62,2 
- o nawierzchni twardej 51,8 56,5 56,5 57,1 57,3 55,2 

z tego 
- o naw. ulepszonej 7,5 2,2 2,2 55,7 56,0 54,7 

Ulice gminne 114,6 118,7 118,7 119 119,5 116,8 
- o nawierzchni twardej 51,3 65 65 79,4 82,9 83,3 

z tego 
- o naw. ulepszonej 63,3 25,1 25,1 75,9 79,8 80,3 

z tego 

Długość dróg 2-jezdniow. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Powierzchnia dróg publicznych o twardej nawierzchni w tyś. m2 ogółem 

Ulice krajowe 176,7 174,8 174,8 175,5 175,5 185,8 
Ulice wojewódzkie 95,4 69,5 69,5 70,8 70,9 58,5 
Ulice powiatowe 361,0 390,4 382,0 403,2 403,6 58,5 

W tym 

Ulice gminne 308,2 357,0 375,0 434,4 449,9 452,2 
Ocena stanu technicznego dróg publicznych o twardej nawierzchni w  %  dróg 

Ulice krajowe 
- dobra 39 46 49 70 70 80 
- przeciętna 47 54 51 30 30 20 
- zła 14 - - - - - 
Ulice wojewódzkie 
- dobra 13 14 14 58 58 65 
- przeciętna 78 86 86 42 42 35 
- zła 9 - - - - - 
Ulice powiatowe 
- dobra 16 16 16 35 35 45 
- przeciętna 63 53 55 48 47 40 
- zła 21 31 29 23 18 15 
Ulice gminne 
- dobra 16 19 22 38 40 40 
- przeciętna 37 44 47 42 41 38 

W tym 

- zła 47 37 31 20 19 22 
 
 Tabela 6. Długość [w m] wyremontowanych dróg na terenie miasta  

Rok 
Kategoria drogi 

2000 2004 2005 2008 2009 2010 

krajowe 350  1 600  2 300  2 200  400 600 
wojewódzkie 360  360 - 200  - - - 
powiatowe 460  - 1 650 4 200  3 300 6 500 
gminne 940  730  1 230  5 040  5 500 9 900 
ogółem 2 110 2 690  5 380  11 440  9 200 17 000 

 
Natężenie ruchu samochodowego  

Pomiary ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich przeprowadzane są od 5 lat,  
w ich wyniku ustala się natężenia ruchu, w postaci średniorocznego dobowego ruchu - ŚDR. 
Wszystkie drogi wlotowe do Przemyśla posiadają takie pomiary. 

W celu ustalenia stopnia wykorzystania głównych ulic miasta, dnia 22 listopada 2004 r., 
autorzy opracowania „Koncepcja tras rowerowych dla miasta Przemyśla wraz z etapowaniem 



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017r. 

41 
Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 

 

i studium wykonalności dla I etapu”, zbadali natężenie ruchu drogowego. Potoki  
15-minutowe uzyskane z pomiarów przeliczono na potoki godzinne wg zasady N15x4=N60. 
Natężenie ruchu [ p/h - pojazdów / godzinę] na głównych ulicach miasta wynosiło: 
� ul. Piłsudskiego – 836 p/h, 
� ul. Jagiellońska - 1 304 – 1 620 p/h, 
� ul. Mickiewicza - 1 076 p/h, 
� ul. Słowackiego – 664 p/h, 
� ul. Focha – 404 p/h, 
� ul. Bohaterów Getta - 1 076 p/h, 
� ul. Borelowskiego - 1 100 p/h, 
� ul. Wilsona – 440 p/h, 
� ul. Kopernika - 260 – 312 p/h, 
� ul. Grunwaldzka – 996 p/h, 
� ul. Krasińskiego - 416 – 720 p/h, 
� ul. 3-go Maja - 1 180 p/h, 
� Most Orląt - 1 640 – 1 712 p/h, 
� Most Siwca - 1 128 – 1 144 p/h. 

Ruch samochodowy na ulicach centrum jest rzędu 260-1712 [p/h]. Najbardziej obciążony 
jest ciąg ulic Most Orląt – Jagiellońska. Most Orląt wraz z sąsiadującymi skrzyżowaniami 
zbliża się do wyczerpania przepustowości. Obecne wykorzystanie ciągu Most Orląt – 
Jagiellońska rozcina obszar o wielkim potencjale funkcji śródmiejskich i rekreacyjnych 
(bulwary Sanu i jednoczesna bliskość ścisłego centrum) uniemożliwiając pełne wykorzystanie 
tego potencjału. 

 
Na potrzeby Studium Wykonalności Inwestycji dla projektów realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007 do 2013, dla drróg 
wojewódzkich i powiatowych, wykonano pomiary natężenia ruchu na odcinku drogi 
wojewódzkiej Nr 885 (ul. Słowackiego) oraz na ulicach:Sportowej, Kopernika, Czarnieckiego 
i Rokitniańskiej, planowanych do rozbudowy. 
Średni dobowy ruch (SDR) wyliczony na podstawie pomiarów, przedstawia się następująco: 
� ul. Słowackiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, do skrzyżowania  

z ul. Fabryczną – 9 326 pojazdów, 
� ul. Czarnieckiego – od skrzyżowania z ul. Rokitniańską – 5 049 pojazdów, na pozostałym 

odcinku 1 021 pojazdów, 
� ul. Sportowa – 6 498 pojazdów, 
� ul. Kopernika – 5 921 pojazdów, 
� ul. Rokitniańska – 1 343 pojazdy. 

 
Komunikacja rowerowa 

W Urzędzie Miejskim funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Zespół 
Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej w Przemyślu. Pierwszym efektem działań 
zespołu jest doprowadzenie do powstania „Koncepcji tras rowerowych dla miasta Przemyśla 
wraz z etapowaniem i studium wykonalności dla I etapu”, a także opracowanie standardów 
projektowych dla infrastruktury rowerowej. 

W mieście, poza nielicznymi stojakami rowerowymi, brak ułatwień dla rowerzystów. 
Rowerzyści korzystają z jezdni ulic na zasadach ogólnych lub nielegalnie z chodników, 
zwłaszcza w ulicach o wielkim natężeniu ruchu samochodów ciężarowych. Nieformalnym 
ciągiem rowerowym jest gruntowa ścieżka na brzegu Sanu. Rowerzyści wykorzystują także 
ulice zamknięte dla ruchu w centrum Przemyśla, co częściowo zgodne jest oznakowaniem 
(tabliczki T-22 przy niektórych znakach B-1 w ulicach ścisłego centrum). 
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Długość ścieżek rowerowych na terenie miasta Przemyśla ( w 2010 r.) wynosiła2,85 km, 

w tym: 
� 1,6 km ścieżki rowerowe w ulicach: Lwowska (strona lewa), Sanowa, 22-go Stycznia, 

Brudzewskiego, 
� 1,25 km ciągi pieszo-rowerowe w ulicach: Lwowska (strona prawa) i Bakończycka. 

Dnia 2 kwietnia 2003 r. młodzież LO przy ZSO nr 2 w Przemyślu pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Saładiaka przeprowadziła pomiary ruchu rowerowego. Potoki godzinne ruchu 
rowerowego uzyskane w wyniku przeprowadzenia tych pomiarów przeliczono na dobę. 

Ruch rowerowy na ulicach centrum jest rzędu 80-170 [r/d], na Zasaniu jest nieco większy 
niż w części prawobrzeżnej i osiąga na ulicy 3 Maja 250 r/d.  

Na podstawie obrazu ruchu rowerowego w sieci, udział podróży odbywanych rowerem 
oszacować można na około 2% w czasie doby i nieco więcej w godzinie szczytu.  

 
Linie kolejowe 

Przez Przemyśl przebiega tranzytowa magistrala kolejowa E 30, łącząca równoleżnikowo 
Niemcy z Ukrainą. Linia ta, przebiegająca przez całą południową Polskę, ma istotne 
znaczenie gospodarcze zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. Z Przemyśla 
wiodą trasy kolejowe do głównych ośrodków Ukrainy: Kijowa, Odessy czy Czerniowiec.  
Przemyśl ma dogodne połączenia kolejowe przez Rzeszów, Kraków, Górny Śląsk, Opole  
i Wrocław do Zgorzelca, Poznania, Szczecina oraz Berlina, Drezna i Pragi. Przesiadki na 
węzłowych stacjach kolejowych tej trasy (m.in. Przeworsk, Rzeszów, Dębica, Kraków, 
Katowice, Wrocław) gwarantują dogodne połączenia do wszystkich większych miast zarówno 
w kierunku północnym, jak i południowym. 
 
Komunikacja pasażerska 
Komunikacja międzynarodowa  
� Dworzec kolejowy w centrum miasta, bezpośrednie połączenia z Ukrainą i Niemcami, 

pośrednie z pozostałymi krajami; 
� Przystanek regularnych przewozów autobusowych, w centrum miasta – bezpośrednie 

połączenia z Ukrainą i krajami Unii (Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Anglia, 
Holandia, Szwajcaria i inne). 

Komunikacja Krajowa 
Istnieją regularne połączenia autobusowe i kolejowe, dostosowane do potrzeb lokalnych. 
Podróżować można w kierunkach większych miast województwa podkarpackiego oraz 
większych miast Polski; Krakowa, Warszawy, Lublina, Wrocławia, Gdańska, Szczecina i inn.  
Komunikacja miejska i podmiejska - Regularną komunikację zapewnia: 
� MZK Sp. z o.o. w Przemyślu obsługujący 34 linii komunikacyjnych, wykorzystujących 

202 przystanki autobusowe na terenie miasta, dysponujący 57 autobusami.  
� PKS Sp. z o.o. w Przemyślu, dysponująca 94 autobusami. 

 
Przewozy osób i towarów: 
� Przewozy osób - na terenie miasta działa 184 taksówki oraz 9 firm przewożących osoby. 
� Przewozy ładunków - Przygraniczne położenie miasta wpływa na dynamiczny rozwój 

firm samochodowego transportu towarowego. Obecnie na terenie Przemyśla działa 34 
firm przewozowych. Ponadto można korzystać z firm transportowych mających siedziby 
w Jarosławiu, Rzeszowie jak też innych miastach województwa podkarpackiego. Istnieją 
tu również dogodne warunki przewozu ładunków transportem kolejowym – terminal 
kontenerowy oraz miejsce rozładunku i załadunku wagonów kolejowych prowadzi w 
Przemyślu Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku przy dworcu kolejowym. 
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              Tabela 7. Liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych i motorowerów 
Rodzaj pojazdu 2000 r. 2004 r. 2005r. 2008r. 2009 2010 

Samochody osobowe 17 340 19460 20 930 24 031 25 309 25291 
Autobusy 301 275 290 307 309 290 
Samochody ciężarowe 2 282 2 952 2 998 3 195 3 402 3 532 
Motocykle 1 173 1 200 1 255 1 421 1 522 1 506 
Motorowery 373 410 480 793 935 954 
Ciągniki rolnicze 315 315 317 334 367 373 
Ciągniki siodłowe 44 56 63 102 135 131 
Samochody specjalne 124 119 158 159 135 168 
Razem 23 952 26 791 28 486 30 342 32 114 32 245 

 
Stan układu głównych ulic w obrębie centralnej części miasta, przy stale wzrastającym 

natężeniu ruchu kołowego oraz braku możliwości poprawy istniejących parametrów 
technicznych, powoduje stałe pogarszanie się warunków i bezpieczeństwa ruchu. Wzrasta 
uciążliwość oraz destrukcyjny wpływ na środowisko i pobliską zabudowę. 

Budowa obwodnic oraz mostów na Sanie polepszy układ komunikacyjny miasta  
i zmniejszy natężenie ruchu drogowego, szczególnie przewozów tranzytowych przez miasto. 

 
3.6.3. Gospodarka 
Przemyśl posiada zróżnicowaną strukturę gospodarczą, wiodącymi działami gospodarki 

miasta są; przemysł i handel, znaczącymi transport i budownictwo. Ponadto Przemyśl jest 
istotnym ośrodkiem usług medycznych i edukacyjnych.  

W 2009 r. w Przemyślu istniało 6 299 podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w REGON, z czego 4 385 to osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą. Największy odsetek firm (według wybranych sekcji) funkcjonuje w handlu  
i naprawach (42.02%) w obsłudze nieruchomości i firm (12,62%) oraz w transporcie, 
gospodarce magazynowej i łączności (8,85%), ochronie zdrowia i opiece społecznej (7,05%), 
przemyśle (6,04%), budownictwie (4,65%) oraz edukacji (3,03%). 

Na koniunkturę gospodarczą Przemyśla w latach dziewięćdziesiątych istotny wpływ 
wywierał handel ze wschodnimi sąsiadami Polski, zwłaszcza z Ukrainą. Wobec kryzysu na 
Wschodzie, który rozpoczął się w połowie 1998 roku oraz wprowadzenia obowiązku 
wizowego i uszczelnienia granic w związku z członkostwem w Unii Europejskiej handel ten 
znacznie się zmniejszył, prowadząc w rezultacie do dekoniunktury gospodarczej  
w Przemyślu. 

O potencjale gospodarczym i społecznym miasta stanowi liczba ludności pracującej, 
przysparzającej dochód budżetowi miasta. W 2009 r. na 45 308 osób w wieku produkcyjnym 
zatrudnionych było 17 072 osób w tym 8 708 kobiet. 

Wg. Stanu na 2010 r. stopa bezrobocia w Przemyślu kształtowała się na poziomie 19,2%. 
Poziom bezrobocia w mieście utrzymuje się powyżej średniej wojewódzkiej (15,8 %)  
i krajowej (12,3%). W ewidencji bezrobotnych, na koniec 2010 r. znajdowało się 5 413 osób 
zamieszkałych w Przemyślu (w 2009 r. – 5 397 osób) i stanowiły one 48,55% ogólu 
zarejstrowanych bezrobotnych w PUP w Przemyślu (w 2009r . - 49,24%). Udział kobiet w 
ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił w 2010 r – 51,73% (w 2009 r – 51,45%). Bezrobotne 
kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni posiadały wykształcenie wyższe. 

Zasadniczy wpływ na poziom rozwoju gospodarczego miasta wywiera sfera produkcji 
materialnej. Decyduje o aktywności gospodarczej, a tym samym o właściwym 
funkcjonowaniu miasta zarówno w aspekcie społecznym jak gospodarczym. Ukształtowana 
obecnie struktura podmiotowa gospodarki miasta jest wynikiem procesu transformacji 
systemowej polskiej gospodarki. Efektem tego procesu jest wyraźny wzrost znaczenia sektora 
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prywatnego, który w chwili obecnej znacznie przewyższa sektor publiczny pod względem 
liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wśród podmiotów prywatnych 
przeważającą część stanowią podmioty powstałe w wyniku transformacji systemowej  
i budowy gospodarki rynkowej. Stosunkowo niewielką grupę stanowią sprywatyzowane byłe 
przedsiębiorstwa państwowe. 

Przemyśl posiada korzystne warunki dla rozwoju wytwórczości przemysłowej takie jak:  
� Bliskość granicy stwarzająca szansę na wykorzystanie potencjalnie chłonnego rynku 

Ukrainy - eksport produktów przy niskich kosztach transportu. Ponadto istnieje 
możliwość korzystania z usług kooperacyjnych relatywnie tanich firm ukraińskich. 

� Wieloletnie tradycje przemysłowe pozwalające firmom działającym na terenie miasta 
lokować swoje produkty na rynku krajowym, a także na rynkach eksportowych, między 
innymi Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Danii, Holandii, Niemiec, Austrii, Nigerii, 
Indii, Gambii, Liberii, Burundi, Tanzanii. 

� Możliwość pozyskania w otoczeniu miasta produktów rolniczych dla przetwórstwa 
spożywczego. 

� Lokalne zasoby pracy pozwalają podejmować produkcję zaawansowaną technologicznie - 
automatyka przemysłowa, elektrotechnika itp. 

� Znaczne lokalne zasoby pracy cechują się dobrym przygotowaniem zawodowym, co  
w warunkach niskich przeciętnych płac na Podkarpaciu stwarza korzystne warunki 
inwestowania. 

Tabela 8. Znaczące firmy produkcyjne w Przemyślu 

Główni pracodawcy Przedmiot działania Rok 
Liczba 

zatrudnionych 

Eksport 
[% warto ści 
sprzedaży] 

2004 409 58,0 
2005 403 60,0 
2008 369 77,1 
2009 423 84,0 

FIBRIS S.A. Produkcja płyt pilśniowych 

2010 413 80,9 
2004 181 30,0 
2005 189 36,8 
2008 164 35,8 
2009 156 36,0 

SANWIL Polska Sp. z o.o. 
Produkcja skór ekologicznych  

i materiałów powlekanych 

2010 146 41,8 
2004 335 45,0 
2005 293 33,0 
2008 242 34,0 
2009 211 27,o 

Zakłady Automatyki                   
POLNA  S.A. 

Produkcja sprzętu do sterowania 
procesami przemysłowymi 

2010 214 27,0 
2004 110 - 
2005 83 - 
2008 66 - 
2009 68 - 

ASTRA  S.A. 
Produkcja artykułów szkolno - 
biurowych 

2010 55 - 
2004 15 8,8 
2005 15 8,8 
2008 15 - 
2009 15 -- 

Zakład Chemii Gospodarczej 
POLLENA ASTRA Sp. z o.o. 

Produkcja płynnych środków 
chemii gospodarczej 

2010 15 - 
2004 100 15 
2005 107 25,0 
2008 125 16,0 

Fabryka Aparatury 
Elektromechanicznej 
FANINA  S.A. 

Produkcja aparatury 
elektromechanicznej 

2009 110 21,6 
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2010 110 22,5 
2004 41 20 
2005 44 41,0 
2008 b.d b.d. 
2009 b.d b.d 

Zakład Sprzętu 
Oświetleniowego  
„SZPAK” S.J. 

Produkcja sprzętu 
oświetleniowego 

2010  b. b.d d 
2004 b.d. b.d. 

2005 90 - 
2008 89 - 
2009 95 - 

Przedsiębiorstwo 
Prefabrykatów 
Elektroenergetycznych  
ELBUD Sp. z o.o. 

Produkcja materiałów 
budowlanych  i  prefabrykatów 

2010 184 37,56 
2004 bd. bd. 
2005 300 1,5 
2008 467 - 
2009 475 - 

INGLOT – RSC Sp. z o.o. 
Detaliczna i salonowa sprzedaż 
kosmetyków 

2010 499 - 
2004 bd. bd. 
2005 b.d b.d. 
2008 354 16,12 
2009 364 23,35 

INGLOT – Sp. z o.o. 
Produkcja i dystrybucja 
kosmetyków 

2010 391 30,18 
2004 bd. bd. 
2005 145 25,0 
2008 125 20,0 
2009 129 17,0 

LIS – POLAND Sp. z o.o. 
Produkcja sprzętu 
oświetleniowego 

2010 131 10,0 
2004 87 58,0 
2005 92 71,0 
2008 b.d. b.d 
2009 b.d. b.d. 

Przedsiębiorstwo Produkcji 
Maszyn i Urządzeń 
PLASMET Sp. z o.o. 

Produkcja precyzyjnych narzędzi 
ze stali stopowej  

2010 b.d. b.d  
2004 b.d. b.d. 
2005 20 95,0 
2008 10 40,0 
2009 20 59,6 

APKON Sp. z o.o.  Produkcja soków i mrożonek 

2010 b.d b.d. 
2004 - - 
2005 - - 
2008 112 - 
209 89 9,21 

REM II Sp. z o.o. 
Produkcja i montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, elementy 
wykończeniowe 

2010 116 7,4 
2004 9 13,0 
2005 13 38,0 
2008 36 9,0 
2009 38 12,0 

INFORES Sp. z o.o.  Teleinformatyka 

2010 36 10,0 
 
 
 

4. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA MIASTA 
PRZEMYŚLA 

 
4.1. Powietrze atmosferyczne 
Aktualny stan i ocena jakości powietrza w mieście Przemyślu zostały przedstawione  

w oparciu o opracowany przez WIOŚ w Rzeszowie „Stan środowiska w województwie 
podkarpackim w latach 1999 - 2008 r. Dane zawarte w „Stan…” są zgodne z regulacjami 
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prawnymi wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.  
(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi oraz dostosowane do norm 
wynikających z przepisów Unii Europejskiej. 
 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez podmioty korzystające ze 
środowiska, na obszarze miasta Przemyśla, wynosiła 111,5 tys. Mg (w 2008 r.), w tym: 
� Dwutlenek siarki (S02): 

• 6 000 - 9 000 kg/km2, największe obok Rzeszowa w woj. podkarpackim, 
• 4 – 5 kg/mieszkańca 

� Tlenek azotu (NOx): 
• 1 000 – 2 500 kg/km2, 
• 1 – 1,5 kg/mieszkańca, 

� Pyły: 
• powyżej 5 000 kg/km2, największe obok Rzeszowa w woj. podkarpackim, 
• 1 2000 – 1 600 kg/mieszkańca 
 
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 NOx  oraz 70 -80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw. 
 
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 
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 grzewnictwo. Gęsto 
zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem 
piecowym lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania 
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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.  

W mieście Przemyślu, przy Placu Dominikańskim, zlokalizowana jest automatyczna 
stacja monitoringu powietrza, pod nadzorem WIOŚ w Rzeszowie. Prowadzi ona pomiary 
wskaźnikowe zanieczyszczenia powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 
Miasto Przemyśl. Strefa, pokrywa się z granicami administracyjnymi miasta Przemyśla.  

Dodatkowe pomiary zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, prowadzone są w punkcie 
pomiarowym przy ul. Mickiewicza. 

Pomiary ze stacji wykorzystywane są do oceny zanieczyszczenia powietrza pod kątem 
ochrony zdrowia. 
 
Wyniki klasyfikacji strefy Miasto Przemy śl w 2008 r., ze względu na ochronę zdrowia: 
� 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 
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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 
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” 

 
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. 

 
Podstawowe kierunki działań (scenariusze) Programu, mające na celu osiągnięcie 

dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10: 
� Scenariusz I - ograniczenie emisji pyłu poprzez zmianę sposobu pokrycia 

zapotrzebowania na ciepło w budynkach mieszkaniowych, wielorodzinnych  
o charakterze zabytkowym ogrzewanych piecami. (Dwa warianty rozwiązań; 1-szy – 
zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 456 budynkach; 2-gi zmiana 
sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 222 budynkach). 

� Scenariusz II - ograniczenie emisji pyłu poprzez zmianę sposobu pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło w 223 budynkach o zróżnicowanym charakterze (budynki 
nie tylko zabytkowe). 

� Scenariusz III - ograniczenie emisji pyłu poprzez zmianę sposobu pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło w 223 budynkach wielorodzinnych oraz zmianę paliw. 

 
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. 



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017r. 

49 
Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 

 

� Prowadzenie kampanii uświadamiającej konieczność oraz opłacalność stosowania 
brykietów drzewnych. 

� 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 zakończenia realizacji Programu ustalony został  na 31 grudnia 2020 r. 
 
Prezydent Miasta Przemyśla /Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 287/08  

z dnia 8 października 2008 r/ do realizacji Programu Ochrony Powietrza dla strefy Miasto 
Przemyśl, wybrał scenariusz II. Scenariusza ten został wybrany ze względu na najniższe 
koszty inwestycyjne, techniczne możliwości realizacji, duży obszar jednostek bilansowych 
oraz możliwy do osiągnięcia zadawalający poziom redukcji niskiej emisji. 

 
Dnia 9.09.2010 r Prezydent Miasta przemyśla przedstawił Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego Podsumowanie dotychczasowej realizacji Programu ochrony powietrza dla 
strefy Miasto Przemyśl za okres sierpień 2006 – wrzesień. 

Najważniejszymi działaniami inwestycyjnymi wymienionymi w podsumowaniu były: 
1. Projekt termomodernizacji 4 szkół na terenie Miasta Przemyśla – wartość projektu  

10 35796 €, w tym dotacje z EOG 8 80427 €. 
2. Modernizacja budynków zarządzanych i administrowanych  przez PGM Sp. z o.o.  

(w tym przyłączenie 16 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i docieplenie 22 
budynków) 

3. Przedsięwzięcia zrealizowane przez MPEC sp. z o.o. 
1) Likwidacja starego kotła WR 25, 
2) Budowa kotła WR 10 wraz z modernizacją układu hydraulicznego – całkowity 

koszt przedsięwzięcia 4 867 001 zł, w tym dofinansowanie z Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wspierania Konkurencyjności Przedsiębiorstw  
2 008 600 zł, pozostała część środki własne. 

3) Budowa kotła WR 12 w miejsce kotła WR 25, koszt przedsięwzięcia  
4 967 989,7 zł, całość ze środków własnych. 

4) Modernizacja sieci ciepłowniczych. 
5) Rozbudowa sieci wraz z likwidacją lokalnych palenisk węglowych, poprzez 

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, głównie w obrębie starej, 
śródmiejskiej części miasta , ok. 3,5 MWc (74 obiekty). 

6) Modernizacja Ciepłowni, koszt 1 262 858,7 zł, całość środki własne. 
4. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową – 

termomodernizacja 16 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
5. Przedsięwzięcia zrealizowane przez FIBRIS S.A. – Modernizacja kotła OR – 32, koszt 

przedsięwzięcia 5 480 000 zł, w tym dofinansowanie z Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wspierania Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2 740 000 zł, pozostała 
część, środki własne. 
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6. Przedsięwzięcia zrealizowane przez MZK Sp. z o.o. Modernizacja jednego autobusu 
miejskiego na gaz ziemny + 6 autobusów do końca 2010 r. 

Szacuje, że wszystkie wykonane działania inwestycyjne na terenie miasta Przemyśla, 
spowodowały zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery o ok. 250 Mg/rok. 

4.2. Wody powierzchniowe i podziemne 
 
4.2.1.Zasoby wód i ich wykorzystanie 

Zasoby wód powierzchniowych 
Miasto Przemyśl w całości położone jest w dorzeczu Sanu oraz jego dopływu Wiaru. 

Rzeka San płynie doliną, o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego. Szerokość koryta 
wynosi 45 –50 m, wcięcie w dno terasy zalewowej 2 –3 m. Główny dopływ Sanu, Wiar 
płynie głęboko wciętym korytem, zachowującym kierunek południkowy. 

Do Sanu i Wiaru wody powierzchniowe odprowadza dość gęsta sieć, często bezimiennych 
cieków, z największe potoki to: Kurcianka, Ług, Średnica i Kruhelski (dopływy Sanu) oraz 
Jawor i Sielec (dopływy Wiaru). 

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 
nachylenie słaboprzepuszczalnej i wylesionej powierzchni zlewni. 

Miasto posiada duże zasoby wód powierzchniowych, pochodzące głównie z Sanu. 
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. 
 

Tabela 9. 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 

 
Tabela10.  Ekstremalne stany wodne  w rzece San 

Stany wody Rok Stan w cm 
1867 1065 Maksymalne 
1941 955 
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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. 

 
Zasoby wód podziemnych 

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

1. Doliny rzek San i Wiar – 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. Doliny w obszarach Pogórzy i wierzchowiny lessowe – 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. 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 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 
Podziemnych GZWP Nr 430 „ Dolina Sanu” (częściowo w granicach miasta) oraz GZWP  
Nr 429 „Dolina Przemyśl” (przy wschodniej granicy miasta). 

 
Tabela 11. 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 

 
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. 
 
Tabela 12.Wydajność źródeł 

Lp Nr.  źródła na mapie Wydajność źródła  (l/sek) Warstwa wodonośna 
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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 
10. 174 1,0 czwartorzęd 

 
 

4.2.2. 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 22lipca 2009 r. 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych częściach wód powierzchniowych. 

 
W 2008 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował ustalony na lata 2007 -2009 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. 
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Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych klasyfikuje się przez 

nadanie jednej z 5-ciu klas. 
Tabela 13. 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 2008 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. 
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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). 

W 2008 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 – 2008, 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. 

 
Tabela 14. Wartość stężeń azotów i podstawowych wskaźników eutrofizacji ze spływów 
                 powierzchniowych, z działalności rolniczej (w 2008 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.  
 
Tabela 15. 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 
obecnie duże zaangażowanie inwestycyjne (w tym z udziałem funduszy unijnych) w zakresie 
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budowy sieci kanalizacyjnej i  działająca oczyszczalnia ścieków komunalnych przyczynią się 
do poprawy jakości wód na terenie miasta.  
 

4.2.3. 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. 
 
Tabela 16. 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. 

 
 
4.2.4. Gospodarka wodno ściekowa 

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. 

 
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. 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w Przemyślu, na przestrzeni 
lat 2003 -2009 przedstawia tabela poniżej. 
 
Tabela 17. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 

Rok 
Ogółem 
[w dam3] 

Przemysł 
[w dam3] 

Eksploatacja sieci 
wodociągowej 

[w dam3] 
2003 3 691,60 179,40 1 087,17 
2004 3 398,40 161,30 1 238,60 
2005 3 175,30 151,90 1 374,60 
2006 3 109,30 157,50 1 045,10 
2007 3 051,20 178,50 1 090,00 
2008 3 021,80 141,70 1 375,90 
2009 3 472,00 655,00 2 817,00 
2010 2 817,50 112,10 1 296,00 

 
Zapotrzebowanie na wodę w mieście jest pokrywane z nadmiarem. Nadwyżki 

produkcyjne ZUW są zagospodarowywane przez alimentowanie wodociągów w obszarach 
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  
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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. 

 
 
Sieć magistralna ma układ pierścieniowy i składa się z przewodów wodociągowych: 

� 600 mm - w ul. Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego i φ 500 mm - w ul. Wybrzeże Ojca Św. 
Jana Pawła II, połączonych wspólnym przewodem φ 500 mm - w kierunku ulic Juliusza 
Słowackiego i Basztowej, 

� φ 375 mm - w ul. Sanockiej, przebiegającym w kierunku ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
� φ 300 mm w ulicach: płk. Marcina Borelowskiego, Bohaterów Getta w kierunku  

ul. Lwowskiej. 
 
Eksploatację sieci wodociągowej w Przemyślu prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Łączna długość sieci magistralnej na terenie miasta, na koniec 2010 r. wynosiła  

29,7 km, długość sieci wodociągowej 142,2 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. 
 
Tabela 18. 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) 
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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) 
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) 

 
Część sieci wodociągowej jest skorodowana i wymaga wymiany. Obecnie buduje się 

nowe sieci wodociągowe z tworzywa i z żeliwa sferoidalnego. 
Systematycznie prowadzona jest wymiana sieci wodociągowej w obrębie Starego Miasta 

oraz jej rozbudowa zgodnie z kierunkami rozwoju budownictwa mieszkaniowego.  
W celu poszerzenia obszaru zasilania prowadzona jest działalność inwestycyjna  

w miejscowościach podmiejskich. Poprawiana jest w ten sposób rentowność wodociągu 
komunalnego, który przy dużych możliwościach produkcji posiada mały rozbiór. 

Duży potencjał - licząc w możliwościach pokrycia potrzeb wodnych - posiada sieć 
wodociągowa w południowej części miasta w obrębie ulic Herburtów, Obozowej  
i Słowackiego oraz we wschodniej w części miasta - Sielec.  

 
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.  
�  

Tabela 19. Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z oczyszczalni  

Rok 
Ścieki 

[w dam3] 

Oczyszczane  
(chemicznie i biologicznie) 

[w dam3] 

Nieoczyszczane  
[w dam3] 

Ludność korzystająca  
z oczyszczalni 

[w %] 
2003 3 428,8 3 428,8 - 92,0 % 
2004 3 255,1 3 255,1 - 92,4 % 
2005 3 171,2 3 171,2 - 92,9 % 
2006 3 118,0 3 118,0 - 90,0 % 
2007 3 105,5 3 105,5 - 90,0 % 
2008 2 969,7 2 969,7 - 90,0 % 
2009 3011,7 6 725,8 - 90,0 % 
2010 2 928,4 7 851,7 - 90,0 % 
 
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).  
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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  
z wykorzystaniem pompowni i kanałów tłocznych w moście im. Siwca, natomiast z części 
prawobrzeżnej w układzie grawitacyjnym. 

 
Układ głównych kolektorów ogólnospławnych składa się z: 

� kolektora o średnicy od Ø 1 250 do 2 000 mm, ułożonego prawostronnie wzdłuż doliny 
rzeki San, od przepompowni ścieków „Zasanie” do oczyszczalni ścieków w ul. Piaskowej, 

� kolektora o średnicy od Ø 1 200 do 1 800/2 000 mm, ułożonego wzdłuż lewego brzegu 
rzeki Wiar, na odcinku od ul. Obozowej do oczyszczalni ścieków, 

� kolektora o średnicy od Ø 800 do 1 500 mm, zlokalizowanego, w ul. Buszkowickiej do 
przepompowni ścieków, 

� kolektora o średnicy od Ø 600 do 2 000 mm, zlokalizowanego, w ul. Kazimierza 
Opalińskiego i płk. Marcina Borelowskiego do przepompowni ścieków, 

� kolektora o wymiarach Ø 600/900 i 600/1 300 mm, w ul. 22-go Listopada, 
� kolektora o wymiarach Ø 500/750 i 900/1 550 mm, w ul. Mikołaja Kopernika, 
� kolektora o wymiarach Ø 700/1 200 mm, w ul. Stefana Okrzei, 
� kolektora o wymiarach Ø 500/750 do 700/1 200 mm, w ul. Stefana Czarnieckiego  

i Wincentego Pola, 
� kolektora o wymiarach Ø 500/750 do 700/1 200 mm, w ul. Stefana Czarnieckiego i 

Wincentego Pola, 
� kolektora o wymiarach Ø 750 i 1 400 mm, w ul. Adama Mickiewicza, 
� kolektora o wymiarach Ø 750 do 1 000/1 750 mm, w ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana  

Pawła II i ul. 22-go Stycznia, 
� kolektora o wymiarach Ø 700/1 200 do 800/1 360 mm, w ul. Sanockiej, Wybrzeże 

Marszałka Piłsudskiego i Sportowej, 
� kolektora o wymiarach Ø 700/1 200 do 1 400 mm, w ul. Aleksandra Dworskiego, 

Lwowskiej i Stefana Batorego. 
 
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. 

 
Długość sieci kanalizacyjnej w Przemyślu, na koniec 2008 roku, wynosiła 125,85 km. 

Część sieci kanalizacyjnej jest przeciążona i wymaga odciążenia lub przebudowy.  
Duży potencjał, licząc w możliwościach przyjęcia ścieków tak sanitarnych jak  

i deszczowych, posiada kolektor o wymiarach Ø 1 400 do 2 000 mm, położony we 
wschodniej części miasta , w dzielnicy „Sielec”.  

Do systemu kanalizacyjnego miasta, odprowadzane są także ścieki sanitarne  
z miejscowości podmiejskich Gminy Krasiczyn i Gminy wiejskiej Przemyśl.  
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Kierunki rozbudowy kanalizacji wyznacza budownictwo mieszkaniowe oraz 
zapotrzebowanie społeczne w zakresie ochrony środowiska.  
 
Tabela 20. Wodociągi i kanalizacja – dane porównawcze 

Sieć  
[w km] 

Przyłączenia do budynków 
mieszkalnych 

Zużycie wody  
w gospodarstwach domowych 

Rok 
wodociągowa kanalizacyjna wodociągi kanalizacja [w dam3] 

na 1 mieszkańca 
w m3 

2000 121,3 104,2 4 227 2 192 2 790,7 41,98 

2001 122,5 106,5 4 510 2 229 2 716,4 36,50 

2002 127,7 111,2 3 922 3 126 2 628,1 39,42 

2003 130,2 112,6 4 091 3 143 2 539,4 36,87 

2004 130,4 115,7 4 190 3 218 2 430,0 35,41 

2005 132,3 116,6 4 241 3 299 2 360,6 34,31 

2006 134,0 124,9 4 291 3 331  2 797,3  33,84 

2007 135,2 125,5 4 346 3 403  2 232,5  33,02 
2008 137,5 125,9 4 424  3 488  2 213,0 32,04 
2009 140,6 133,5  4 491  3 576  2 031,9  30,6 
2010 142,2 160,0 4 547 3 628 2 147 27,88 

 
4.2.5.Działania podejmowane w zakresie ochrony wód 

Nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe, obok spływów powierzchniowych,  
z terenów rolniczych, są głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i podziemnych. Znaczący wpływ na zanieczyszczenie wód mają również zakłady, które 
stanowią potencjalne źródło zanieczyszczenia wód substancjami szczególnie szkodliwymi.  

W efekcie wykonanych inwestycji w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej 
znaczącej redukcji uległa wielkość emisji ładunków zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych, a w szczególności BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. 

W województwie podkarpackim przystąpiono do realizacji dużych projektów 
współfinansowanych z funduszy europejskich: m.in. Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/009 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu”. 

Projekt „Modernizacja…” wykonany został przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu. Do końca 2006 roku ścieki z mechaniczno – 
biologicznej oczyszczalni w Przemyślu, odprowadzane były do ujściowego odcinka rzeki 
Wiar. Od kwietnia 2006 r. ścieki z rozbudowanej i zmodernizowanej mechaniczno – 
biologicznej oczyszczalni - z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, 
odprowadzane są do rzeki San, w punkcie znajdującym się powyżej ujścia Wiaru. 

Jakość odprowadzanych ścieków spełnia normy określone w przepisach ochrony 
środowiska oraz pozwoleniu wodno prawnym. Modernizacja oczyszczalni w Przemyślu oraz 
wyeliminowanie zrzutu ścieków do wód rzeki Wiar w znacznym stopniu przyczyniła się do 
poprawy jakości tej rzeki. 

 
Gospodarka osadami w oczyszczalni ścieków została zmodernizowana, przeprowadzono 

rekultywację pól lagunowych, gdzie gromadzone były osady ściekowe. Przeróbka osadów 
odbywa się poprzez fermentację beztlenową dwustopniową: termofilną i mezofilna. Osad po 
fermentacji jest zagęszczany i odwodniony mechanicznie, a następnie wykorzystywany 
przyrodniczo. Energia uzyskana ze spalania powstającego w czasie fermentacji biogazu, 
stanowi odnawialne źródło ciepła, wykorzystywane do centralnego ogrzewania komór 
fermentacji oraz w mniejszym stopniu, do produkcji prądu. 
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Sukcesywna realizacja inwestycji (zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych i innych) prowadzi do uporządkowania gospodarki ściekowej oraz 
zapewnienia poprawy stanu wód w województwie. 

Najważniejsze zadania do wykonania, w tym zakresie spoczywają na aglomeracjach. 
Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu będzie przyjmować ścieki z terenu  

AGLOMERACJI PRZEMYŚL, która obejmuje miasto Przemyśl i Gminę Przemyśl  
z miejscowościami: Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Łuczyce, Łętownia, 
Malhowice, Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Wapowce, Witoszyńce 
oraz część Gminy Krasiczyn obejmującą miejscowość Prałkowce. 

Plan aglomeracji został zatwierdzania przez Wojewodę Podkarpackiego. Celem 
zamierzenia jest konieczność ustalenia zakresu potrzebnej do zrealizowania kanalizacji, która 
mogłaby być sfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

Podejmowane działania inwestycyjne w Przemyślu, w większości są kontynuacją działań 
z lat poprzednich. Nastąpiła intensyfikacja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach 
Tatarskie – Wysokie Góry, Pikulice i Zielonka  

Postępuje planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej, poza granicami miasta, w kierunku 
miejscowości Krówniki, Grochowce i Hermanowice.  

Planowane jest wdrożenie rozdzielczego systemu sieci kanalizacyjnej, który pozwoli 
równoważyć naturalny obieg wody w przyrodzie i spowoduje wyrównanie wielkości dopływu 
ścieków do oczyszczalni miejskiej. 

W celu zatrzymania pierwszej fali spływu wód deszczowych, planowana jest budowa dwu 
zbiorników retencyjnych o pojemności 5 000 m3 i 4 800 m3. Obecnie prowadzone są prace 
projektowe. 

Z działań proekologicznych, w zakresie ograniczenia migracji zanieczyszczeń do wód 
podziemnych wymienić należy: 
� porządkowanie gospodarki ściekowej w ramach realizacji projektu pod nazwą 

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Przemyślu”, przez zamknięcie 
tymczasowych pól lagunowych  (wylewisko uwodnionych osadów ściekowych)  
w miejscowości Siedliska, gm. Medyka, 

� dostosowanie obiektów baz i stacji paliw płynnych do obowiązujących przepisów  
z zakresu ochrony  środowiska. 

 
 

4.3. Gleby 
 
4.3.1.Stan gleb 

Najżyźniejszymi glebami w obrębie miasta są gleby brunatne właściwe, brunatne 
wyługowane, czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. 
Wytworzyły się w obrębie zrównań wierzchowinowych i stoków wierzchowiny lessowej,  
z utworów eolicznych. Są to gleby bogate w składniki pokarmowe, z warstwą próchniczą  
20 - 30 cm, o odczynie przeważnie obojętnym, dobrze przewietrzane. Lokalnie występują 
gleby bielicowe, powstałe z różnych skał, których wartość rolnicza zależy od skały 
macierzystej. W obrębie doliny Sanu i Wiaru, z utworów aluwialnych powstały gleby typu 
mad i czarnoziem deluwialny. Odznaczają się one dobrą strukturą i korzystnymi warunkami 
wodnymi.  

Gleby najwyższej - I klasy bonitacyjnej zajmują 3,5% powierzchni wszystkich użytków 
rolnych, gleby klasy II - 25 %, klasy III - 37%, klasy IV - 25,6 % pozostałe 8,9%. 

 
Zanieczyszczenie gleb 
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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.  
Erozja gleb i osuwanie 

Na obszarze miasta, w obrębie mocno nachylonych stoków występuje silna erozja wodno 
–powierzchniowa powodująca wymywanie poziomu orno - próchniczego i gromadzenie 
najbardziej wartościowych składników mineralnych i organicznych u podnóży stoków 
i w dolinach.  

W południowej części miasta w obrębie stromych stoków pojawiają się osuwiska. 
Obszary objęte ruchami masowymi oraz leżące w ich najbliższym sąsiedztwie narażone są na 
rujnację i wymagają delimitacji. 

 
4.3.2. Sposób użytkowania gleb 

Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, 
iż na obrzeżach Przemyśla istnieje 1373 gospodarstw rolnych, w których na powierzchni  
392 ha prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze. Dominującym 
kierunkiem zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 57% powierzchni gruntów rolnych.  
Na terenie miasta dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha. 

 
Tabela 21. Powierzchnia użytków rolnych w ha wg granic administracyjnych Przemyśla 

Ogółem Grunty orne Sady Użytki zielone 
Rok 

[w ha] 
2000 2 491 1 803 122 566 
2001 2 481 1 796 120 565 
2002 2 480 1 784 120 576 
2003 2 311 1 658 140 513 
2004 2 306 1 656 139 511 
2005 2 381 1 699 131 551 
2006 2 376  1 578  130 585 
2007 2 379  1 573  130 585 
2009 2 375  1 572  129 586 
2010* 2 467  1 629  140 606 

* powierzchnia po włączeniu w granice administracyjne miasta Przemyśla sołectwa Kruhel Wielki 
Ponieważ znaczną część obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie 

wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Obserwuje się tendencję do 
przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną.  

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. 
 
 

4.4. Kopaliny 
 
Gaz ziemny 
Na obszarze miasta występuje jedno udokumentowane złoże gazu ziemnego. Złoże 

eksploatowane jest, w ramach Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”, utworzonego 
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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 

Surowce ceramiczne stanowią zasobne złoża lessów, pyłów i glin pylastych. Złoże 
Buszkowice posiada uproszczoną dokumentację geologiczno – technologiczną, wraz z kartą 
rejestracyjną. Szacowane zasoby wynoszą 216 000 m3. Złoże było wykorzystywane do 
produkcji cegieł i innych wyrobów ceramicznych w cegielni Buszkowice. Obecnie 
zaniechano eksploatacji. 
Żwiry i piaski, występują w dolinie Sanu, złoże Przemyśl było eksploatowane dla potrzeb 
budownictwa, w Prałkowcach. Obecnie zaniechano eksploatacji, wyrobiska poeksploatacyjne 
oczekują na decyzję o sposobie zagospodarowania. 
 

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. 
 
 
4.5. Wartości przyrodnicze 

 
4.5.1. Środowisko przyrodnicze miasta 
Środowisko przyrodnicze miasta Przemyśla jest bardzo zróżnicowane i dość dobrze 

zachowane.  
Szatę roślinną Przemyśla oprócz lasów, opisanych w rozdz.4.6 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. 
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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. 

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

i charakteryzują się brakiem zrównoważenia w stosunku do wymagań ekologicznych. 
W 2009 r. w mieście  było 7 zieleńców o powierzchni 4,1 ha, zieleń osiedlowa zajmowała 

45,1 ha a zieleń uliczna 4,0 ha. Nasadzono 89 drzew a usunięto 219 drzew. 
 
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: 

� 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 rok  
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 
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(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 
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,  

 
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) gady (żaby, ropuchy i traszki) oraz 
gady (żmija zygzakowata, zaskroniec i padalec zwyczajny).  
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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 
występuje 65 % wszystkich gatunków ryb polskich. Z gatunków chronionych ryb występują: 
certa, głowacz pręgopłetwy, piekielnica, strzebla potokowa, śliz. 

Rzeka San, w granicach administracyjnych miasta włączona została w granice sieci  
SOO Natura 2000 „rzeka san” 

 
Południowo - zachodnia część miasta, dawne sołectwo Kruhel, ze względu na bogactwo 

awifauny i chronione siedliska roślin, znajduje się w obrębie Obszarów Natura 2000: OSO 
Ptaków „Pogórze Przemyskie i SOO Siedlisk „Ostoja Przemyska”. 

 
 
4.5.2. Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu 
 
Środowisko przyrodnicze miasta charakteryzuje się korzystnym położeniem na tle 

wieloprzestrzennego systemu ochrony przyrody województwa podkarpackiego, stanowiącego 
część systemu krajowego.  

Wielkoprzestrzenne obszary chronione /Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, 
Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszary Natura 2000 SOO „Ostoja 
Przemyska”, OSO „Pogórze Przemyskie”/, poprzez naturalne, lokalne korytarze ekologiczne 
(cieki wodne, lasy i zadrzewiania), łączą się 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. 
 

� Stanowiska dokumentacyjne 
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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)  
 
 
 
 

� Pomniki przyrody 
Tabela 22. 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. Lipa drobnolistna 1992.12.18 

Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

Ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 337 m 

Wysokość 15 m 
5. Lipa drobnolistna 1992.12.18 

Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

Ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 365 m 

Wysokość 14 m 
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. Zdj ęty 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. Zdj ęty 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. Zdj ęty 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 
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18. Jesion wyniosły 1992.12.18 
Uchwała RM  

w Przemyślu Nr 102/92 

Ul. Paderewskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 m 

Wysokość 18 m 
19. Zdj ęty z ewidencji 
20. Zdj ęty 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 

Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Ul. Przemysława Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 326 m 

Wysokość 17 m 
25. Grupa drzew – wiąz 

górski 
2 szt. 

1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Ul. Sanocka  Grupa drzew 
Obwód pnia 475 i 388 m 

Wysokość 25 i 22 m 
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. Zdj ęty 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. Zdj ęty 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. Lipa drobnolistna 1994.11.03 

Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 353 m 

Wysokość 24 m 
40. Buk zwyczajny 1994.11.03 Góra Zamkowa Pojedyncze drzewo 
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Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Park Miejski 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. 
Lipa drobnolistna - 

19 szt. 
Kasztanowiec 

zwyczajny- 3 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 

kasztanowiec 176 –250 m 
Wysokość ; 

Jesion 19 – 25 m 
Lipa 16  –23 m 

Kasztanowiec 16 –20 m 

 
Sieć Natura 2000 na terenie miasta tworzy: 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 “Rzeka San”, kod PLH 180007, 

zatwierdzony przez Komisję Europejska w dniu 12.12.2008 r, jako obszar mający 
znaczenie dla Wspólnoty. Obejmuje odcinek środkowego Sanu, położony pomiędzy 
Sanokiem i Jarosławiem. Na terenie miasta jest to odcinek 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). 

 
Obszary i obiekty chronione, które zostały włączone w obszar miasta, w wyniku zmian 

administracyjnych granic miasta w dniu 1.01.2010. 
� 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. 

� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, kod PLB 
180001, powołany rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r.  
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz.2313, 
 z póź. zm.). Obszar ten stanowi ostoję chronionych gatunków ptaków i miejsce lęgowe 
bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, derkacza (gatunki zagrożone w 
Europie). Granica Obszaru pokrywa się częściowo z przebiegiem granicy Parku 
Krajobrazowego. Na terenie miasta Obszar Natura 2000 zajmuje ok. 183,5 ha. 
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� Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Przemyska” kod PLH 180012, 
zatwierdzony przez Komisję Europejska 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. Granica Obszaru pokrywa się 
częściowo z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego. Na terenie miasta Obszar  
Natura 2000 zajmuje ok. 183,5 ha 
 
Graniczący z obszarem miasta Przemyśla - 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./. Obszaru obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniających 
się krajobraz, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwości 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 
korytarza ekologicznego.  
 

Walory krajobrazowo- kulturowe .  

Miasto Przemyśl należy do najciekawszych i najcenniejszych miast historycznych na 
obszarze Polski południowo – wschodniej. Obfituje w cenne zasoby kulturowe, będące 
dowodem wielowiekowej, tradycji oraz zróżnicowanych wpływów religijnych, przede 
wszystkim chrześcijaństwa w obrządku rzymskokatolickim i greko–katolickim oraz 
judaizmu.  

Zachowane zostały różnorodne formy przestrzenne, z poszczególnych etapów rozwoju 
miasta. Na obszarze Przemyśla występują liczne obiekty i zespoły zabytkowe, zarówno  
o charakterze świeckim jak i sakralnym, a także militarnym oraz przemysłowym.  

Wartość zachowanych elementów architektonicznych należy rozpatrywać w kontekście 
współistnienia z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.  

Malownicze położenie Przemyśla w dolinie rzeki San, stanowi jeden z podstawowych 
atutów miasta. Liczne obiekty historyczne usytuowane są na wzgórzach po obu stronach 
rzeki, tworząc wraz z elementami przyrodniczymi niepowtarzalną panoramę miasta.  
Średniowieczny układ urbanistyczny wraz z najstarszą zabudową historyczną usytuowany 

jest w prawobrzeżnej części miasta. Do najstarszych, zachowanych obiektów historycznych, 
należą zespoły architektury przedromańskiej: rotunda i pallatium, oraz relikty wczesnej fazy 
romańskiej: fragmenty cerkwi Wołodara i rotundy św. Mikołaja.  

W panoramie miasta góruje, położony na wzgórzu, zamek gotycko – renesansowy 
(założony w 1340 r., wielokrotnie przebudowywany). Obiekt ten położony jest w przestrzeni 
parku krajobrazowego, pochodzącego z XIX w.  

Architekturę sakralną reprezentują liczne zespoły kościelne, klasztorne, cerkiewne oraz 
judaiki.  

Do najcenniejszych przedstawicieli religii rzymsko - katolickiej należą; zespół kościoła 
katedralnego p.w. św. Jana Chrzciciela (XV w.) wraz z dzwonnicą (I poł. XVIII w.), zespół 
klasztorny Karmelitów Bosych (XVII w.), zespół Franciszkanów (XVIII w.), zespół 
klasztorny Jezuitów (XVII w., ob. katedra greko- katolicka), zespół klasztorny Reformatów 
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(XVII w.), zespół klasztorny Benedyktynek (XVIII w.) a także gruntownie przebudowane 
zespoły klasztorne: Bonifratrów (XVII), Dominikanów i Dominikanek. Również młodsze 
obiekty sakralne posiadają, zasługujące na uwagę walory architektoniczne. Do obiektów tych 
należą między innymi; kościół Salezjanów (pocz. XX w.) oraz zespół klasztorny 
Karmelitanek (z przełomu XIX /XX w.).  

Obrządek greko - katolicki reprezentowany jest przez murowaną architekturę sakralną, 
zazwyczaj z końca XIX lub pocz. XX w. Do najciekawszych obiektów tego obrządku na 
terenie miasta, zaliczają się; zespół cerkiewny Bazylianów oraz cerkwie filialne. 

W panoramie miasta istotną rolę odgrywa tzw. wieża zegarowa, będąca w rzeczywistości 
zabytkową wieżą cerkiewną (ob. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, XVIII w.). Obiekt 
ten równocześnie stanowi punkt widokowy.  

Judaizm reprezentują zachowane na terenie miasta synagogi z końca XIX i pocz. XX w. 
oraz cmentarze żydowskie.  

Wśród obiektów świeckich najbardziej charakterystyczne dla historycznego centrum 
starego miasta są obiekty z XVI i XVII wieku. Należące do nich kamienice w Rynku,  
z wyjątkiem pierzei południowej noszącej ślady architektury renesansowej, były wielokrotnie 
przebudowywane. Zabudowa XIX i XX- wieczna to przede wszystkim kamienice czynszowe, 
obiekty użyteczności publicznej.  

Dużą wartość architektoniczno- krajobrazową posiada zespół pałacowo – parkowy 
Lubomirskich, pochodzący z  końca XIX w.  

Cenną, zabytkową tkankę, stanowią również willowe dzielnice miasta, pochodzące z XIX  
i pocz. XX w. Wille często usytuowane są w ogrodach, zachowanych do dzisiaj.  

Architekturę militarną reprezentują: średniowieczne miejskie obwarowania obronne 
(murowano – ziemne, XIV – XV w.) zachowane w postaci fragmentów murów, kurtyn, 
bastionów oraz innych elementów przestrzennych, obiekty Twierdzy Przemyśl (XIX/XX w.) 
zaliczane do najcenniejszych obiektów tego typu w Europie. Na terenie miasta Przemyśl 
zlokalizowane są głównie elementy wchodzące w skład rdzenia Twierdzy tzw. Obwodu 
Noyon. Są to: forty, szańce, bramy, strzelnice oraz systemy dróg. Dodatkowo na terenie 
miasta architekturę militarną uzupełniają kompleksy koszarowe realizowane od poł. XIX do 
wybuchu I wojny światowej.  

Na obszarze miasta Przemyśla, wartości historycznej kultury materialnej oraz walory 
przyrodnicze uzupełniają się nawzajem i tworzą cenny zespół urbanistyczno-krajobrazowy 
stanowiący nierozerwalną całość.  

W celu zachowania istniejących wartości architektoniczno – krajobrazowych lub 
podniesienia ich jakości, wprowadzono dla Przemyśla liczne formy ochrony  zasobów 
dziedzictwa kulturowego, obejmujące ochroną zarówno poszczególne elementy architektury  
i krajobrazu, jak i formy uwzględniające szeroki aspekt ochrony zespołów architektoniczno– 
krajobrazowych miasta.  

 
 
4.6. Lasy 
 
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.  
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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 %. Lasy w 
obrębie miasta są lasami produkcyjnymi.  

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 23. Powierzchnia gruntów leśnych w Przemyślu w latach 2003-2008, wg. GUS 

Wyszczególnienie  Rok 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

[ w ha] 
Powierzchnia gruntów 

leśnych ogółem 
154,1 153,1 157,9 164,1 152,2 197,0 206,3 

Powierzchnia lasów 152,5 151,4 155,1 161,2 149,9 156,2 202,0 

Powierzchnia lasów 
publicznych razem 

119,8 118,8 120,0 126,2 114,3 121,1 168,4 

Powierzchnia lasów 
publicznych Skarbu Państwa 

78,8 77,8 79,0 85,2 85,2 92,0 92,0 

Powierzchnia lasów Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych 
77,8 77,8 79,0 85,2 85,2 92,0 92,0 

Powierzchnia lasów 
prywatnych ogółem 

34,3 34,3 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 

Powierzchnia lasów - mienie 
komunalne - razem 

41,0 41,0 41,0 41,0  29,1 29,1 76,2 

[prywatne /m3]  Pozyskiwanie drewna 
(grubizny)  72 0 70 - - 3 16 

 
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych w mieście Przemyślu wynosi 197 ha (o 8 ha mniej 

niż w 2004r.), co daje lesistość 4,51% (4,65% w 2004 r.). Lasy Skarbu Państwa stanowią 
50,8% powierzchni gruntów leśnych (54% w 2003 r.), lasy gminne 26,8% (31,2% w 2003 r.),  
a lasy na gruntach osób prywatnych 22,4% (14,6% w roku 2003).  

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. 
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Dla lasów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, w 2009 r wykonano 

„Uproszczony plan urządzenia lasu”, obejmujący powierzchnię 74,71 ha.  
W roku 2010 planowane jest sporządzenie planu urządzenia lasów dla lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa, których dotychczasowa powierzchnia wynosiła 
37,89 ha. 

W ramach działania 5 PROW w latach 2004 - 2006 „Zalesianie gruntów rolnych”, 
zalesiono 22,01 ha gruntów rolnych. 

W wyniku działań PROW 2007 - 2013 „Zalesianie gruntów rolnych”, zalesiono 5,55 ha 
gruntów rolnych, co daje ogółem 27,56 ha powierzchni gruntów zalesionych. 

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. 

 
 
4.7. Zanieczyszczenia i zagrożenia środowiska 

 
4.7.1.Hałas  

 
Hałas komunikacyjny 

Przez miasto Przemyśl przebiegają drogi kołowe: krajowe nr 28 w kierunku Zator - 
Wadowice - Medyka (granica państwa) i nr 77 w kierunku Lipnik - Sandomierz - Przemyśl 
oraz Wojewódzkie nr 884 w kierunku Przemyśl - Dubiecko - Domaradz i nr 885 w kierunku 
Przemyśl – Hermanowice. Ogólna długość dróg w obrębie granic administracyjnych 
Przemyśla wynosi 200,22 km, z czego 7,1 km to drogi wojewódzkie, 15,9 km drogi krajowe, 
59,9 km drogi powiatowe a 117,32 km stanowią drogi gminne ( w tym m.in. gruntowe, 
wzmocnione, bitumiczne). Układ urbanistyczny miasta cechują wąskie ulice o zwartej 
zabudowie, odległości pierwszego rzędu budynków od krawędzi jezdni są niewielkie,  rzędu 
kilku metrów. 

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

w latach: 1995 r. 2003 r. i 2006 r. Celem badań było przedstawienie klimatu akustycznego 
miasta oraz ukazanie wpływu zmian natężenia ruchu samochodowego na zmiany 
równoważnego poziomu hałasu. 
 
Tabela 24. Zestawienie wyników pomiaru hałasu drogowego w Przemyślu, dla pory dnia 
                  i nocy, w 2006 r. (wg. WIOŚ) 

Pora dnia Pora nocy 
Natężenie ruchu pojazdów Natężenie ruchu pojazdów 

N
r 

 p
kt

. 

Lokalizacja  
punktu  

pomiarowego 
 

ulica 

Leq

dB lekkic
h 

poj/h 

ciężkich 
poj/h 

ogółem 
poj/h 

U
dz

ia
ł  

po
ja

zd
ów

 
ci
ęż

ki
ch

 %
 

Leq 
dB lekkich 

poj/h 
ciężkich 

poj/h 
ogółem 
poj/h 

U
dz

ia
ł  

po
ja

zd
ów

 
ci
ęż

ki
ch

 %
 

1 Sobieskiego 3 70,9 871 88 959 9,2 63,2 385 168 553 30,4 
2 Augusta 20 65,1 694 64 758 8,4 62,2 251 138 389 35,5 
3 Borelowskiego 9 69,2 1159 119 1278 9,3 61,1 298 145 443 32,7 
4 Focha 1 70,5 1169 85 1254 6,8 62,1 340 158 498 31,7 
5 Krasińskiego 26 64,2 499 27 526 5,1 53,0 128 18 146 12,3 

6 
Bohaterów  
Getta 17 

67,6 1155 124 1279 9,7 63,1 384 155 539 28,8 

7 W. Pola 5 63,9 1098 116 1214 9,6 60,3 398 162 560 28,9 
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8 
Lwowska 32  

(bloki wojskowe) 
66,1 795 64 859 7,5 58,8 402 164 566 29,0 

9 
Jagiellońska 

(przy sklepie CCC) 
71,0 1921 80 2001 4,0 58,1 345 43 388 11,1 

10 Pl. Na Bramie 11 69,9 1886 80 1966 4,1 60,0 359 45 404 11,1 
11 Słowackiego 19 69,5 875 53 928 5,7 57,8 151 24 175 13,7 
12 3-go Maja 38 66,3 1160 70 1230 5,7 55,8 209 32 241 13,3 
13 Grunwaldzka 97 63,4 599 39 638 6,1 57,7 185 49 234 20,9 

Analiza pomiarów hałasu wykazuje, że we wszystkich punktach pomiarowych poziom 
dopuszczalny hałasu został przekroczony zarówno dla pory dnia jak i nocy.  

Wielkości przekroczeń zawierały się w przedziale: od 3,4 dB do 15,9 dB dla dnia, oraz od 
3,0 dB do 13,2 dB dla nocy.  

 
Niekorzystne warunki akustyczne (>70 dB) w porze dnia stwierdzono przy ulicach: 

� Jagiellońskiej, punkt P9 - Leq = 71,0 dB, 
� Sobieskiego 3, punkt P1 - Leq = 70,9 dB, 
� Focha 1, punkt P4 - Leq = 70,5 dB,  

Wielkość dopuszczalnych wartości hałasu na tych ulicach była przekroczona o 18 - 29%. 
Natężenie ruchu pojazdów mieściło się w przedziale od 959 poj/h do 2001 poj/h, przy 
procentowym udziale pojazdów ciężkich od 4,0% do 9,2%. Najniższy poziom hałasu dla dnia 
Leq = 63,4 dB, ale przewyższający dopuszczalny o 3,4 dB zanotowano w punkcie P13 
zlokalizowanym przy ulicy Grunwaldzkiej 

 
Niekorzystne warunki akustyczne (>60 dB) w porze nocy stwierdzono przy ulicach: 

� Sobieskiego 3, punkt P1 - Leq = 63,2 dB, 
� Bohaterów Getta 17, punkt P6 - Leq = 63,1 dB, 
� Augusta 20, punkt P2 - Leq = 62,2 dB, 
� Focha 1, punkt P4 - Leq = 62,1 dB, 
� Borelowskiego 9, punkt P3 - Leq = 61,1 dB, 
� W. Pola 5, punkt P7 - Leq = 60,3 dB  

Wielkość dopuszczalnych wartości hałasu na tych ulicach była przekroczona o 21 - 26%. 
Natężenie ruchu pojazdów mieściło się w przedziale od 389 poj/h do 560 poj/h, przy 
procentowym udziale pojazdów ciężkich od 28,8% do 35,5%. Najniższy poziom hałasu dla 
nocy Leq = 53,0 dB, ale przewyższający dopuszczalny o 3,0 dB zanotowano w punkcie P5 
zlokalizowanym przy ulicy Krasińskiego.  

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 
małej obwodnicy może być przejęcie drgań przez ekrany przeciwwibracyjne ułożone  
w terenie między jezdnią a budynkami. 
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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. W 2010 roku przystąpiono do budowy obwodnicy. 

 
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 i komunalny 
 
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 
mniej szych 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. 
Emitują one hałas o niewysokim poziomie i niewielkim zasięgu oddziaływania,  

o nieznacznych przekroczeniach. Mimo to są one przyczyną częstych interwencji z uwagi na 
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niewłaściwą lokalizację, w zwartej zabudowie, powodującą lokalną uciążliwość akustyczną.  
 

4.7.2. Zagrożenia naturalne 
 
Procesy geodynamiczne  

Przemyśl leży na tzw. fliszu karpackim, jest to podłoże sprzyjające tworzeniu się 
osuwisk. Wyżynna powierzchnia, 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.  

Przykładem uaktywnienia osuwiska, jest wzmożenie ruchów masowych, po 
intensywnych i długotrwałych opadach w 2009 r. osunięcie się ziemi (wraz z grobami) 
wzdłuż   południowej granicy Cmentarza Głównego  w Przemyślu. 

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. Wtedy można wyrokować. Osuwisko bywa często gwałtownym  
i głośnym zjawiskiem, jak lawina śnieżna. 

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 
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 jakiekolwiek inwestycji 
oraz prowadzenie działań zabezpieczających przed dalszym niszczeniem (o ile to możliwe 
 i zasadne np. drenażu stoków, odwadniania, zalesiana o ile jest to możliwe i zasadne.) 

 
W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Wojewody Podkarpackiego „Analizy zjawisk 

osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego” po powodzi katastrofalnej w 2001 
roku, na terenie Podkarpacia zarejestrowano 2658 osuwisk. Część osuwisk to formy aktywne, 
część nieczynne, lecz zagrożone uruchomieniem przy zmianie warunków np. wodnych.  
W roku 2001 dla terenu województwa podkarpackiego została opracowana (zaprojektowana  
i zainstalowana w stacji graficznej w formacie GeoMedia) przestrzenna baza danych zjawisk 
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osuwiskowych. Dzięki czemu powstała możliwość generowania informacji i ewentualnych 
związków przyczynowo-skutkowych, zachodzących w relacjach pomiędzy budową 
geologiczną terenu, zjawiskami geomorfologicznymi, ukształtowaniem powierzchni terenu  
i działalnością człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizowane i planowane 
inwestycje.  

Zgodnie z założeniem Ministra Środowiska zakończono realizację I etapu systemu osłony 
przeciwosuwiskowej SOPO i w 2008 r. rozpoczęto prace w ramach II etapu SOPO nad 
kartowaniem i wykonaniem map osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi dla 
obszaru Karpat Polskich oraz monitorowaniem wybranych osuwisk w Karpatach. 
Przedsięwzięcie to ma wspomóc starostów w skutecznym wypełnianiu ich obowiązków 
nałożonych na administrację publiczną. Uzyskane dane stanowić będą podstawę do 
skutecznego zarządzania ryzykiem oraz uświadamiać zagrożenia związane z występowaniem 
ruchów masowych. 

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 aktywnych i osuwisk 
nieczynnych na obszarze miasta Przemyśla.  

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

Określenie zasięgu obszarów osuwiskowych /czynnych i nieczynnych/ w dalszej 
kolejności przyczynić się powinno do minimalizowania strat powstałych w wyniku osuwania, 
poprzez ograniczenie ich zainwestowania w sporządzanych przez władze samorządowe 
dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego (plany 
zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego). 
 
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-rekreacyjnym klubu „Czuwaj”, 
�  tereny przyległe do ulicy Focha i Buszkowickiej.  

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

 
Odcinki brzegów Sanu wymagające ubezpieczenia: 
� odcinek nr 1: od granicy miasta do budynków campingu – obwałowanie, 
� odcinek nr 2: od km 165+020 – 165+140 na brzegu lewym w rejonie mostu Siwca. 

Konieczność zastosowania  ubezpieczenia typu ciężkiego jak przedłużenie istniejącego 
zabezpieczenia na odcinku przewężenia rzeki między mostami, 

� odcinek nr 3: od km 164+500 – 165+020 na brzegu lewym zauważa się tendencje do 
podmywania skarpy, przy czym sytuacja może się pogorszyć po wykonaniu 
obwałowania,  wymagane ubezpieczenie jednostronne brzegu, 
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� odcinek nr 4: od km 162+200 – 162+380 występuje tu zerwany lewy brzeg powyżej 
którego usytuowana jest zwarta zabudowa wiejska. Wymagane ubezpieczenie brzegu i 
skarpy, 

� odcinek nr 5: od km 161+640 – 161+830 , występuje tu poszerzenie koryta rzeki do 
ok.90 m, na skutek czego zagrożony jest prawy brzeg. W chwili obecnej nie występują tu 
oberwania gruntu na skarpie brzegowej i nie stwierdza się zbyt dużego zagrożenia dla 
brzegów. Zauważono resztki starej zniszczonej tamy podłużnej kamienno - faszynowej, 

� odcinek nr 6: od km 161+100 – 161+360 występuje tu zerwany prawy brzeg. Przewiduje 
się wykonanie jednostronnego ubezpieczenia, 

� odcinek nr 7: od km 160+300 – 162+560 stwierdzono zerwany brzeg lewy w związku  
z czym przewiduje się wykonanie ubezpieczenia jednostronnego brzegu i skarpy, 

� odcinek nr 8: od km 159+500 – 159+600 stwierdzono zerwany prawy wysoki brzeg  
z wyraźną tendencją do powiększania się zniszczeń po każdorazowym przejściu wielkich wód. 
Przewidzieć należy wykonanie tutaj ubezpieczenia niskiego brzegu i skarpy. 

 
Poważne zagrożenie dla miasta Przemyśla stanowi 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 2008 r. dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Krakowie rozpoczął realizowanie Projektu pn. „Usprawnienie procesu planowania 
przestrzennego w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu”.  
Zadaniem projektu jest: 
� wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni San jako 

integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej, 
� opracowanie map zagrożenia powodziowego i udostępnienie ich jednostkom 

administracji samorządowej i publicznej, 
� dostawa i instalacja dla RZGW w Krakowie serwera oraz systemu operacyjnego w celu 

stworzenia bazy danych  dokumentów planistycznych w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów zagrożonych powodzią, 

� stworzenie struktur i wypełnianie bazy danych, 
� przeprowadzenie szkolenia w zakresie metod wykorzystania wytworzonych w ramach 

projektu produktów  w planowaniu przestrzennym. 
Przewidywane rezultaty projektu: 
� projekt dostarczy produkty w postaci map zagrożenia powodziowego, które usprawnią 

działania jednostek administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie prac 
związanych z ochroną przed powodzią, 

� realizacja zadań projektu przyczyni się do poprawy skuteczności przestrzegania prawa 
poprzez usprawnienie procesu planowania przestrzennego w aspekcie ochrony 
przeciwpowodziowej w zlewni Sanu, 

� efekty pracy zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanym w tym celu 
seminarium. 
 
W październiku 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. 
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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 
zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego). 

W opracowaniu przedstawione 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. 

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

Województwo podkarpackie jest objęte kompleksową ochroną przeciwpowodziową.  
W ramach rządowego programu „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” 
powstaną nowe wały i zbiorniki retencyjne oraz system wczesnego ostrzegania przed 
powodzią. Tym samym zrobiony zostanie pierwszy krok w kierunku zapobiegania 
powodziom, zamiast ograniczać się do walki ze skutkami klęsk. 

Rządowy program „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” zakłada 
utworzenie trzech elementów ochrony: bezpośredniej ochrony, ograniczenia zagrożenia 
powodziowego, systemu informacji oraz szybkiego powiadamiania (elektroniczne mapy oraz 
automatyczne czujniki poziomu wody). 

Program zakłada m.in. umocnienie wałów, budowę polderów i zbiorników retencyjnych, 
przepompowni. Powstać mają również mapy zagrożenia powodziowego oraz system 
wczesnego ostrzegania przed powodzią. Pieniądze na ten cel będą pochodzić zarówno  
z budżetu państwa i samorządów, jak i ze środków unijnych. Może też zostać zastosowany 
mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. Program zakłada, że infrastruktura 
przeciwpowodziowa może zostać wykorzystana również do innych celów, np. rekreacyjnych 
czy też do wytwarzania energii elektrycznej. 

 
 

4.7.3. Odpady 
 

Informacje na temat stanu gospodarki odpadami znajdują się w „Planie gospodarki 
odpadami dla miasta Przemyśla na lata 2009 - 2012, z uwzględnieniem lat 2013 - 2017”, 
stanowiącym integralną części Programu. 

 
 
4.7.4. 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).  
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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. 

 
Tabela 25. 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)] 

Nazwa jednostki terytorialnej, 
na obszarze której 

jest zlokalizowany punkt 
pomiarowy 

Symbol 
nomenklatury 

jednostki 
terytorialnej,  na 

której 
zlokalizowany jest 
punkt pomiarowy 

(NTS) 

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] 

Średnia 
arytmetyczna 
dla rodzaju 

obszaru 
wg Zał. 1 ust. 
1 pkt. 1 [V/m] 

M. Przemyśl o. Kazanów 5.18.25.62.01.1 0,11 0,022 
M. Przemyśl o. Budy Małe  0,36 0,072 
M. Przemyśl o. Śródmieście  0,31 0,062 
M. Przemyśl o. Garbarze  0,48 0,096 

0,272 

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

4.7.5. Poważne awarie 
 

Zgodnie z Dyrektywą Rady 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 
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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 
kolejowej E 30 powoduje, że miasto narażone jest wystąpienie awarii związanych  
z przewozem niebezpiecznych substancji chemicznych. 
 

 
4.7.6. Tereny zdegradowane i zdewastowane 

 
Na obszarze miasta Przemyśla grunty zdewastowane i zdegradowane zajmują ogółem 

powierzchnię 1,88 ha. Są to grunty zdegradowane, niewielkie obszarowo tereny nieczynnych 
cegielni i zakładów produkcyjnych. 

Zgodnie z definicją przyjmowaną w innych krajach OECD, są to tereny  zdegradowane 
pod względem morfologicznym. 

Tereny te, na których ustała działalność gospodarcza, w planach zagospodarowania 
przestrzennego, przeznaczane są na inne formy zagospodarowania, głównie duże centra 
handlowe. 

Skarpa po byłej cegielni w Buszkowiczkach, gdzie zaobserwowano ptaki chronione -  
żołny, proponowana jest do objęcia ochroną rezerwatową. 

 
 
4.7.7.  Zanieczyszczenia transgraniczne 
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Miasto Przemyśl jest najbardziej wysuniętym na wschód miastem województwa 

podkarpackiego, położonym  w odległości ok. 13 km od  granicy państwowej z Ukrainą  
 
Podstawy współpracy transgranicznej z Ukrainą: 
� Porozumienie między Wojewodą Podkarpackim a Lwowską Obwodową Administracją 

Państwową o współpracy międzyregionalnej z dnia 26 maja 2000 r. 
� Porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie a Państwowym Urzędem Ochrony Środowiska  
w Obwodzie Lwowskim z dnia 23 października 2008 r . 

� Porozumienie między Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego a Lwowską Obwodową Administracją Państwową i Lwowską Radą 
Obwodową o współpracy regionalnej w celu odpowiedniego przygotowania  
i przeprowadzenia finałowego turnieju mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012, sporządzone we Lwowie w dniu 20 sierpnia 2008 roku. 
 

Zakres współpracy transgranicznej: 
� Likwidacja potencjalnych zagrożeń środowiska w strefie nadgranicznej (nieczynne 

kopalnie siarki w Jaworowie, Niemirowie i Baszni, magazyny przeterminowanych 
środków ochrony roślin w Siankach). 

� Monitoring wód rzek granicznych wg uzgodnionych zasad i metodyk badawczych. 
� Współpraca w zakresie kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych i 

transgranicznego przemieszczania odpadów. 
� Zapobieganie i ograniczanie poważnych awarii o skutkach transgranicznych. 
� Wymiana informacji o realizowanych przedsięwzięciach, mających wpływ na jakość 
środowiska, opracowań i raportów o stanie środowiska. 

� Wzajemne informowanie się o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach wód i poważnych 
awariach o zasięgu transgranicznym. 
 
Współpraca transgraniczna ze stroną Ukraińską, w dziedzinie ochrony środowiska, 

monitoringu stanu środowiska i jego zagrożeń w obszarze transgranicznym rozwija się 
sukcesywnie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi 
systematyczny nadzór badawczy nad stanem jakości wód granicznych, współpracuje  
z Państwowym Urzędem Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodu Lwowskiego  
w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zanieczyszczeń środowiska. Płaszczyzną 
wymiany informacji i doświadczeń są także organizowane cyklicznie przez obie strony 
konferencje ekologiczne oraz seminaria. 
 

Transgraniczne zanieczyszczenia wód  powierzchniowych 

Monitoring jakości wód powierzchniowych w strefie przygranicznej z Ukraina, jest 
prowadzony przez WIOŚ w Rzeszowie. Na rzece Wiar, monitoring jest prowadzony  
w ramach systemu państwowego monitoringu środowiska. 

Druga co do wielkości rzeka w mieście – Wiar, przekracza granicę polsko — ukraińską 
dwukrotnie.  

Wiar jest prawobrzeżnym dopływem Sanu. Jego długość, od źródeł do ujścia do Sanu (na 
terenie miasta Przemyśla) wynosi 70,4 km. Źródła i środkowy bieg rzeki znajduje się  
w obrębie Pogórza Przemyskiego, na terenach leśnych oraz użytkowanych rolniczo. 
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W okolicach miejscowości Sierakośce rzeka Wiar przekracza granicę państwa i płynie po 
stronie ukraińskiej.  Na odcinku ok. 11 km płynie wzdłuż granicy państwowej a następnie, 
 w pobliżu Stanisławczyka powraca na terytorium Polski.  

Blisko 50 % zlewni Wiaru położone jest na obszarze Ukrainy.  
 
 
Wstępna klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód w punktach 
pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych w rzece Wiar w 2008 roku  
(wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. – dz.u.2008.162.1008) 
 
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 
 
Tabela 26. Wstępna klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód  
                w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód rzeki Wiar w 2008 r  
                (wg. WIOŚ) 

Klasyfikacja stanu 
na podstawie 
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Kod punktu 
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PLO1S1601-1919 
Wiar 

Stanisławczyk 
11,5 MDRW* brak dobry dobry - dobry Zlewnia 

nr.224  
Wiar *  PLO1S1601-1920 

Wiar 
Przemyśl 

1,1 MORW* 
dobry 

[IO] 

bardzo 
dobry dobry dobry - 

*numer zlewni wg. Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005) 
*MDRW – monitoring diagnostyczny na rzekach 
*MORW – monitoring operacyjny, w operacyjnych punktach pomiarowo kontrolnych. 
IO - wskaźnik okrzemkowy (fitobentos) 

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). 
 

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń Wiaru, w tej części zlewni, może być działalność 
gospodarcza miejscowości Niżankowice oraz zanieczyszczenia ściekami komunalnymi  
z zabudowanych obszarów wiejskich, po stronie Polskiej. 

Rzeka Wiar należy do najmniej zanieczyszczonych rzek granicznych , wypływających z 
Ukrainy na teren województwa podkarpackiego. 
 
Zagrożenia dla środowiska wodnego w strefie przygranicznej 
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Wieś Sianki położona jest na Ukrainie, w  źródłowym odcinku rzeki San,  w obszarze 
Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego, włączonego do Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 

Przez wiele lat w Siankach magazynowane były przeterminowane środki ochrony roślin. 
Kontenery z tymi niebezpiecznymi odpadami stanowiły bardzo poważne, potencjalne 
zagrożenie dla rzeki San, szczególnie dla ujęcia wód do celów komunalnych dla miast: 
Przemyśl, Jarosław i wielu innych miejscowości, a także zagrożenie dla cennych 
przyrodniczo terenów Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  

WIOŚ w Rzeszowie wielokrotnie podejmował szereg działań o charakterze kontrolno-
badawczym i organizacyjnym w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia rzeki San w jej 
źródłowym odcinku, zlokalizowanym po stronie ukraińskiej. 

W 2008 r. strona ukraińska przystąpiła do realizacji projektu pn. ”Likwidacja 
toksycznych pestycydów na terenie Obwodu Lwowskiego, w zlewniach rzek przygranicznych 
San i Bug Zachodni”. Na przełomie listopada i grudnia 2008 r. niebezpieczne odpady zostały 
wywiezione z miejscowości Sianki do Niemiec, w celu termicznego unieszkodliwienia. 
 
Transgraniczne zanieczyszczenia wód podziemnych   

W pasie przygranicznym znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Nr 429  
i 430, których wody  są potencjalnie narażone na zanieczyszczenia i zmiany stosunków 
wodnych.  

Na terenie przygranicznym, w pobliżu Przemyśla, nie  ma większych ośrodków 
przemysłowych wpływających na zanieczyszczenia zbiorników wód podziemnych. 

 
Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza  

Na terenie województwa podkarpackiego,  w obszarze przygranicznym z Ukrainą, oceny 
jakości powietrza dokonuje się w 3 strefach:  
� strefa miasto Przemyśl, 
� strefa jarosławsko-lubaczowska, 
� strefa przemysko-bieszczadzka. 

W 2009 r.  jakość powietrza atmosferycznego na tym obszarze monitorowana była przez 
WIOŚ w Rzeszowie i WSSE w Rzeszowie w zakresie: SO2, NO2, pył zawieszony PM10, 
metale (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu), benzo(a)piren w pyle PM10 i benzen. 

Wyniki pomiarów na tym obszarze, nie wykazały przekroczenia standardów imisyjnych, 
określonych dla SO2 i NO2. 

Nie odnotowano przekroczeń, ustalonych dla SO2 i NO2 norm 1-godzinych, do których 
porównywano wyniki uzyskane na stacji automatycznej w Przemyślu. Nie stwierdzono 
również przekroczeń normy średniodobowej SO2 na żadnym stanowisku pomiarowym. 

 
W 2009 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w strefie 

przygranicznej z Ukrainą prowadzone były na 4 stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych 
w Przemyślu i Jarosławiu.  

Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 stanowi poważny problem ekologiczny  
w województwie podkarpackim. Strefy miasto Przemyśl i jarosławsko-lubaczowska, 
położone w obszarze przygranicznym z Ukrainą, zaliczone zostały do klasy C z uwagi na 
przekroczenia standardów imisyjnych PM10. 

Na stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem bardzo istotnie wpływają warunki 
meteorologiczne  takie jak temperatura i prędkość wiatru, szczególnie istotne w sezonie 
chłodnym, w którym wzrasta poziom emisji związanej z wytwarzaniem ciepła. 
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Miasto Przemyśl, z uwagi na swoje położenie w obniżeniu terenu, przy małych 
prędkościach wiatru jest słabo przewietrzane, co prowadzi do znaczącej koncentracji 
zanieczyszczeń pyłowych.  

Na stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem wpływ mają także źródła zlokalizowane 
poza obszarem województwa. 

Z analizy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym (PM10 i PM2.5), wykonanej na 
zlecenie GIOŚ przez Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. wynika, że 
największy napływ zanieczyszczeń pyłowych koncentruje się w północnowschodniej części 
regionu. 

 
W 2009 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania zawartości metali ciężkich: arsenu, 

kadmu, niklu, ołowiu w pyle PM10 w strefie przygranicznej z Ukrainą na 2 stanowiskach 
pomiarowych, zlokalizowanych w Przemyślu i Jarosławiu. Stężenia metali w strefie 
przygranicznej, podobnie jak na pozostałym obszarze województwa podkarpackiego, 
utrzymywały się na niskim poziomie. 

W 2009 r. w strefie przygranicznej z Ukrainą w Przemyślu i Jarosławiu, prowadzone były 
pomiary stężeń benzo(a)pirenu w pyle PM10. Badania stężeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 
wykazały przekroczenia wartości docelowej (1 µg/m3) we wszystkich punktach pomiarowych 
zlokalizowanych w woj. podkarpackim. Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu 
wynoszące 8,5 µg/m3 (850% poziomu odniesienia) odnotowano w Przemyślu, na stanowisku 
pomiarowym przy Placu Dominikańskim. W pozostałych punktach pomiarowych w regionie 
średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale 3,9-5,1 µg /m3. 

Wzdłuż granicy wschodniej z Ukrainą źródła emisji zanieczyszczeń powietrza, głównie 
pochodzące z sektora komunalnego występują w strefach przygranicznych po obu stronach 
granicy. Analiza kierunków przeważających wiatrów dla obszaru przygranicznego nie 
wskazuje jednoznacznie na zwiększony napływ zanieczyszczeń na teren Podkarpacia.  

W ostatnich latach na terenie Podkarpacia obserwuje się spadek ilości zanieczyszczeń 
pochodzących z dużych źródeł, zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na stan 
powietrza, co ma pozytywny wpływ na zmniejszenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
szczególnie poza granice wschodnie, przy przeważającym zachodnim kierunku wiatru. 
 Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że emitowane zanieczyszczenia przemysłowe 
pochodzące z wysokich emitorów przemieszczające się na znacznych wysokościach nie mają 
wpływu na imisję. Zagadnienia te wymagają analiz dotyczących przemieszczania się mas 
powietrza na dużych wysokościach, połączonych z badaniami emisji i imisji.  
 
Transgraniczne przemieszczanie odpadów i towarów niebezpiecznych 
 
Współdziałanie w zakresie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów i towarów 
niebezpiecznych 

W związku z tym, że wschodnia granica województwa podkarpackiego to równocześnie 
odcinek granicy strefy Schengen, szczególne znaczenie ma współpraca służb ochrony 
środowiska ze Strażą Graniczną oraz Służbą Celną w zakresie kontroli transgranicznego 
przemieszczania odpadów. 

W obrębie województwa, na granicy Państwa z Ukrainą zlokalizowane są 3 przejścia 
graniczne, przez które przewożone są towary niebezpieczne: 
� Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej, 
� Drogowe Przejście Graniczne w Medyce, 
� Kolejowe Przejście Graniczne w Przemyślu, stacja PKP Medyka. 
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W celu konieczności wzmocnienia kontroli odpadów na granicy z Unią Europejską  
z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołana została grupa G-5. 

W skład grupy weszli przedstawiciele: Służby Celnej, Straży Granicznej, Inspekcji 
Transportu Drogowego, Policji i Inspekcji Ochrony Środowiska. 

24 lutego 2010 r. Wojewoda Podkarpacki powołał przy Wojewódzkim Zespole 
Zarządzania Kryzysowego Grupę ekspercką ds. monitorowania przemieszczania odpadów. 

W skład Grupy weszli przedstawiciele: Oddziału Terenowego Urzędu Transportu 
Kolejowego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego, Izby Celnej w Przemyślu, Komendanta Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej Przemyślu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Na szefa grupy Wojewoda Podkarpacki powołał Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, który we współdziałaniu z Dyrektorem Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego koordynował będzie działalność Grupy. 

 
W latach 2007 - 2009 zostały przeprowadzone wspólne kontrole z przedstawicielami 

krajowych służb zaangażowanych w działania związane z transgranicznym przemieszczaniem 
odpadów w ramach projektu IMPEL TFS. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska obejmowały między innymi: 
� prowadzenie przeładunku substancji niebezpiecznej (etanolu) na torach bez zabezpieczeń 

na wypadek wycieku substancji, 
� brak instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia stanów awaryjnych tj. wycieku 

substancji niebezpiecznych, 
� brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie wytwarzania odpadów, 
� brak opracowanych zasad postępowania na wypadek wycieku paliwa w magazynie paliw, 
�  brak dokumentów potwierdzających przedłożenie kompetentnym organom informacji  

o zakresie korzystania ze środowiska. 
 

Miejsca najbardziej narażone na zanieczyszczenie środowiska, w przypadku kolizji drogowej 
lub kolejowej, to: 

1. Most na rzece Wiar w Przemyślu (ciąg drogi krajowej nr 28), 
2. Trzy mosty na rzece San w Przemyślu (2 drogowe i 1 kolejowy). 

Czynniki decydujące o konieczności współpracy służb ratowniczych obszarach 
transgranicznych to: 
� potencjalne źródła zagrożeń o charakterze liniowym, punktowym i obszarowym, 
�  lokalizacja obiektów i instalacji o znaczeniu strategicznym (potencjalne ryzyko 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych), 
�  transport drogowy i kolejowy z udziałem substancji niebezpiecznych (ryzyko wypadków 

w transporcie), 
� potencjalne zagrożenia dla terenów o cennych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 

 
Współpraca służb ratowniczych (w rejonach przygranicznych), której celem jest 

wszechstronne przygotowanie się do zapobiegania i zwalczania skutków różnego rodzaju 
zagrożeń ekologicznych oraz zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa ekologicznego 
ludziom i środowisku (najbardziej czuły i newralgiczny element współpracy), polega na: 
� organizowanie wspólnych ćwiczeń operacyjno-sztabowych, 
� opracowywanie planów operacyjno-ratowniczych, 
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� opracowywanie procedur postępowania oraz systemów powiadamiania i ostrzegania  
o zdarzeniach nadzwyczajnych, 

� przekazywanie informacji o zdarzeniach o charakterze nadzwyczajnym, zagrażających. 

W wyniku prac prowadzonych w trakcie kolejnych narad Grup Roboczych NZ i OW 
powstał dokument o nazwie „System powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych 
zanieczyszczeniach wód granicznych z Ukrainą”. W ramach systemu: 
�  każda ze stron przygotowała wykaz organów właściwych do powiadamiania  

i alarmowania, wraz z numerami telefonów, faxów i adresami poczty elektronicznej, 
� sporządzono wspólny wykaz, który zawiera punkty kontaktowe na szczeblach krajowych  

i regionalnych po obu stronach granicy, 
� zdefiniowano pojęcie „nadzwyczajnego transgranicznego zanieczyszczenia wód”, 
� wypracowano zasady powiadamiania i wzory meldunków o nadzwyczajnym 

zanieczyszczeniu oraz odwołaniu stanu nadzwyczajnego zanieczyszczenia – w wersji 
dwujęzycznej. 

 
Wiodącą rolę w ogólnopolskim systemie organizacji działań ratowniczych w zakresie 

ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego pełni Państwowa Straż 
Pożarna, działająca w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. Na mocy odrębnych 
przepisów współdziała z nią Inspekcja Ochrony Środowiska. 
 
 

4.7.8. Zagrożenia biologiczne 
 
System bezpieczeństwa biologicznego w Polsce oparty jest na normach i standardach 

obowiązujących w Unii Europejskiej.  
W dniu 27 września 2004 r. na Sejmiku Województwa Podkarpackiego została podjęta 

uchwała dotycząca ustanowienia terenu województwa podkarpackiego strefą wolną od 
zmodyfikowanych genetycznie organizmów (GMO).  

Niezamierzone wprowadzenie produktów GMO do produkcji rolnej i na rynek artykułów 
rolno-spożywczych wiąże się z zagrożeniem rolnictwa ekologicznego. Ponadto może 
stanowić nieodwracalne zagrożenie dla różnorodności biologicznej naszego województwa, w 
tym tradycyjnych gatunków i starych odmian roślin.  

Zasadniczą sprawą są:  
� odpowiednie rozwiązania systemowe, skuteczny nadzór (m.in. właściwe przepisy 

prawne, monitoring, odpowiednio skuteczne kary finansowe), dotyczące stosowania 
biotechnologii i wykorzystywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO);  

� wyczerpująca informacja społeczeństwa o zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska 
(rejony, organizmy) oraz produktach z GMO wprowadzonych do obrotu oraz współpraca 
transgraniczna w tym zakresie.  

Aktualnie organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO jest Minister 
Środowiska. W oparciu o prowadzony rejestr Ministerstwa Środowiska stwierdza się, że 
na terenie województwa podkarpackiego nie udzielono zezwolenia na uwolnienie GMO 
do środowiska. 
 
 
4.8. Odnawialne źródła energii 
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Energia odnawialna powstaje przy wykorzystaniu naturalnych nośników jakimi są: 
energia kinetyczna wiatru, energia spiętrzeń lub gorącej wody, energia powstała przy spalaniu 
biomasy i biogazu oraz energia słoneczna.  

Konieczność wykorzystania alternatywnych źródeł energii wynika głównie z potrzeby 
ograniczenia szkodliwych produktów spalania pierwotnych nośników (węgla i jego odmian), 
wyczerpywania się źródeł kopalnych, jak również dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego poszczególnych regionów.  

Na terenie województwa istnieje możliwość pozyskiwania energii ze złóż zasobów wód 
geotermalnych. Dotychczas zbadane i udokumentowane złoża tych wód znajdują się m.in.  
w obrębie „zapadliska podkarpackiego”, gdzie szacowana jest ich ilość na około 360 km3 wód 
o temperaturze od 35oC do ponad 120oC, a zgromadzoną w nich energię cieplną szacuje się na 
1,5 mld ton paliwa umownego. Przy okazji poszukiwań ropy i gazu odkryto złoża wód 
geotermalnych w rejonie pasma Rzeszów— Przemyśl, w okolicach Wiśniowej, południowej 
części powiatu jasielskiego, krośnieńskiego oraz Ustrzyk Dolnych, Soliny i Myczkowiec.  

 
Energię promieniowania słonecznego w Przemyślu można wykorzystać do wspomagania 

ogrzewania budynków użyteczności publicznej, budynków jednorodzinnych, obiektów 
gospodarczych oraz do podgrzewania wody użytkowej i w basenach na obszarze całego 
województwa.  

 
Duże składowiska odpadów komunalnych dają możliwość pozyskiwania powstającego 

biogazu. Może on być wykorzystany zarówno do produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej. 
Gospodarcze wykorzystanie gazu zależne jest od jego lokalnych warunków. Biogaz (gaz 
wysypiskowy) jest gazem, powstającym w procesie beztlenowej fermentacji odpadków 
organicznych przy udziale bakterii metanowych. Jego wydzielanie może stanowić zagrożenie 
dla środowiska naturalnego i mieszkańców okolic wysypisk śmieci. 

 
Obecnie na Podkarpaciu obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnym paliwem 

jakim jest biomasa. Jest to rodzaj najstarszego i najszerzej wykorzystywanego paliwa np. 
poprzez: spalanie biomasy roślinnej (drewna opałowego z lasów, odpadów drzewnych  
z tartaków, zakładów meblarskich i in., słomy), spalanie śmieci komunalnych, wytwarzanie 
oleju opałowego z roślin oleistych (np. z rzepaku), fermentację alkoholową (np. trzciny 
cukrowej lub ziemniaków) w celu wytworzenia etanolu jako dodatku do paliw silnikowych, 
uzyskiwanie biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej odpadowej masy 
organicznej, energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego.  

 
Powstające w Przemyślu, w oczyszczalni ścieków, osady ściekowe, których przeróbka 

odbywa się poprzez fermentację beztlenową dwustopniową: termofilną i mezofilną są 
zgęszczane i odwadniane mechanicznie a następnie wykorzystywane  przyrodniczo.  

Energia uzyskana ze spalania powstającego w czasie fermentacji biogazu, stanowi 
odnawialne źródło energii cieplnej, wykorzystywane do centralnego ogrzewania i do 
ogrzewania komór fermentacji oraz, w mniejszym stopniu, do produkcji prądu. 
 
 

4.9. Nakłady inwestycyjne poniesione na ochronę środowiska  
i gospodarkę wodną 

 
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w Przemyślu, w latach 2003 -2008, 

przedstawia tabela poniżej. 
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            Tabela 27.  Wydatki  na ochronę środowiska w Przemyślu 
                               w latach 2003 -2008 (wg. GUS )  

Wyszczególnienie Rok Przemyśl 
2003 1 466 649 
2004 1 581 260 
2005 1 534 142 
2006 1302 276 
2007 4 095 039 
2008 2 056 930 

Oczyszczanie miasta                  

2009 2 566 740 
2003 348 469 
2004 333 516 
2005 532 520 
2006 411 021 
2007 581 056 
2008 600 888 

Utrzymanie zieleni                      
 

2009 831 836 

2003 1 225 885 
2004 5 459 944 
2005 4 204 051 
2006 1 278 483 
2007 1 965 170  
2008 1 581 247 

Gospodarka ściekowa          
i ochrona wód  
 

2009 737 390 

2003 7 064 640 
2004 148 414 
2005 - 
2006 - 
2007 886 932 
2008 1 525309 

Gospodarka odpadami  
 

2009 1 098 880 
 
 
Tabela 28. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i na gospodarkę wodną w 2008 r.  
                 (ceny bieżące) , wg  GUS 

Wydatki na ochronę środowiska Wydatki na gospodarkę 
wodną 

w tym na 

ogółem 
ochronę 

powietrza 
atmosferycznego 

i klimatu  

gospodarkę 
ściekową 
i ochronę 

wód 

gospodarkę 
odpadami, 
ochronę 

i przywrócenie 
wartości użytkowej 

gleb oraz 
wód podziemnych 

i powierzchniowych 

ogółem 

w tym na 
ujęcia 

i 
doprowadzenia 

wody 
 

Wyszczególnienie 

  [ w tys. zł ] 
Województwo 296033,4 47833,6 208075,5 33245,9 192054,3 45777,4 

Rzeszów 21136,6 2333,3 11675,5 7110,8 78597,7 2787,1 
Krosno 6801,4 820,7 3564,5 697,1 1967,3 10,6 

Tarnobrzeg 10994,6 169,9 10220,2 604,5 4919,8 4919,8 
Przemyśl 11389,8 403,6 6659,2 4270,0 2560,5 2044,7 

 
 
Tabela 29. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według źródeł finansowania  
                 w 2008 r.(wg GUS) 
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Środki 

z budżetu 
Wyszczególnienie Ogółem 

własne central-
nego 

woje- 
wództwa gminy 

z zagra- 
nicy 
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 [ w tys. zł ] 
Województwo 296033,4 150142,7 553,3 2433,6 5269,2 71520,8 43101,6 20300,5 1906,3 
Rzeszów 21136,6 10335,7 0,0 0,0 0,0 4037,9 4006,3 1240,3 1516,4 
KrosnoKrosnoKrosnoKrosno 6801,46801,46801,46801,4 6082,56082,56082,56082,5 0,0 0,0 2,42,42,42,4 0,0 716,5716,5716,5716,5 0,0 0,0 
Tarnobrzeg 10994,6 1096,1 0,0 0,0 315,0* 5604,3 3979,2 0,0 0,0 
Przemyśl 11389,8 5590,2 0,0 1000,0 1721,0 1096,8 1854,5 70,4 56,9 

*- Środki  z budżetu powiatu 

 
Tabele 29 i 30 przedstawiają porównawczo, wydatki inwestycyjne na ochronę 

środowiska, według kierunków zainwestowania i źródeł  finansowania,  w miastach na 
prawach powiatu województwa podkarpackiego, w 2008 r (wg GUS). 

 
5. CELE I KIERUNKI DZIAŁA Ń O CHARAKTERZE 

SYSTEMOWYM 
 

Cele strategiczne i kierunki działań w zakresie realizacji celów przyjęte zostały  
z  „Programu Ochrony Środowiska  dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008- 2011,  
z uwzględnieniem lat 2012 -2015”. 

 
 
5.1.  Wzmocnienie instytucjonalne 
 
Ochrona środowiska wymaga sprawnego systemu zarządzania, monitorowania stanu 

środowiska, kontroli i oceny realizacji zadań związanych z jego ochroną środowiska oraz 
wdrażania, informowania i promocji działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. 

System ten będzie  wymagać znacznych nakładów finansowych, między innymi ze 
środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych.  

Przewidywane działania dotyczyć będą zatrudnienia kadry o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezbędnej do działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska 
oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków technicznych umożliwiających 
sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków (m.in. sprzęt komputerowy wraz  
z oprogramowaniem, wyposażenie laboratoriów).  

 
CEL STRATEGICZNY: Sprawne funkcjonowanie administra cji do spraw ochrony 
środowiska  
 
Kierunki działa ń w zakresie realizacji celu strategicznego:  
� wzmocnienie etatowe instytucji o kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, w szczególności 

realizującej zadania wynikające z porozumień międzynarodowych lub nowych przepisów 
prawnych oraz wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

� tworzenie warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie 
obowiązków dotyczących ochrony środowiska, w tym wzmocnienia systemu zarządzania 
jakością środowiska i oceny efektów ekologicznych (m.in. zaopatrzenie w odpowiedni 
sprzęt i oprogramowanie, dostęp do Internetu, wdrożenie nowoczesnych technik 
monitorowania środowiska), 
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� zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony 
Środowiska „EKOINFONET” dla potrzeb PMŚ w zakresie informacji o stanie 
środowiska (zadanie GIOŚ).  

 
 

5.2.  Rozwój badań i postępu technicznego oraz stymulowanie innowacji 
 

Warunkiem rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Przemyśla jest 
pozyskiwanie nowoczesnej myśli technologicznej i zainteresowania miastem kapitału 
zagranicznego, inwestującego w nowoczesne i innowacyjne technologie. Preferowane będą 
inwestycje służące lokowaniu w Przemyślu firm generujących rozwój nowoczesnej myśli 
technicznej poprzez współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami biznesu i samorządami 
oraz regionami Ukrainy i Słowacji.  

 
CEL STRATEGICZNY: Zwi ększenie roli wiedzy i ekoinnowacyjności w procesie 
rozwoju gospodarczego i społecznego miasta  
 
Kierunki działa ń w zakresie realizacji celu strategicznego:  
� realizacja projektów związanych z dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów 
środowiskowych i podnoszących ekoinnowacyjność przedsiębiorstw; rozwój badań nad 
środowiskiem prowadzących do zwiększenia racjonalności podejmowanych decyzji 
dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska i jego zasobów;  

� wzmocnienie roli ośrodków badawczych i szkół wyższych funkcjonujących w mieście  
w zakresie badań na rzecz ochrony środowiska oraz wdrażania nowych technologii 
środowiskowych;  

� finansowe wspieranie badań naukowych ukierunkowanych na opracowanie nowych 
technologii, opartych o innowacyjne wykorzystanie zasobów i funkcjonowania 
środowiska.  
 

�  
5.3.  Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzenie dialogu  

   społecznego 
 
Podstawowym i głównym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa miasta, przejawiające się w postaci pozytywnych zachowań 
proekologicznych we wszystkich dyscyplinach życia i gospodarki, poczuciu 
współodpowiedzialności każdego obywatela za stan środowiska oraz umożliwieniu każdemu 
człowiekowi zdobywania wiedzy niezbędnej dla poprawy środowiska.  

Racjonalne działanie w tym zakresie polegać winno na wprowadzaniu ograniczeń  
w użytkowaniu dóbr nieodnawialnych oraz rezygnację z zachowań i przyzwyczajeń 
zubożających naturalne bogactwo świata.  

Podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa oraz prawo do informacji  
i udziału obywateli to podstawowe warunki spełnienia założeń realizacji idei 
zrównoważonego rozwoju.  

 
CEL STRATEGICZNY: Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
województwa oraz poprawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.  
 
Kierunki działa ń w zakresie realizacji celu strategicznego:  
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� edukacja ekologiczna w zakresie kształtowania postaw konsumentów sprzyjających  
osiąganiu efektów ekologicznych;  

� rozwijanie edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach szkolnictwa;  
� współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;  
� propagowanie zagadnień ochrony ekosystemów, ochrony krajobrazu, kształtowanie norm 

zachowań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej;  
� szkolenia dla samorządów oraz społeczności lokalnych w zakresie: informacji  

o środowisku oraz udziału społeczeństwa w zakresie podejmowania decyzji o działaniach 
inwestycyjnych (procedury ocen oddziaływania na środowisko);  

� doskonalenie baz danych o środowisku w postaci elektronicznej, dostępnej za 
pośrednictwem Internetu;  

� wsparcie wybranych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe;  
� szkolenia obejmujące zagadnienia środowiskowe: szkolenia organizowane przez 

pracodawców, instytucje publiczne i organizacje społeczne (praca ciągła);  
� szkolenia dla samorządów oraz społeczności lokalnych w zakresie informacji  

i komunikacji społecznej i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o działaniach  
inwestycyjnych (procedury ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, planów  
i programów); 

� współpraca samorządów wszystkich szczebli w zakresie prezentacji o treściach 
ekologicznych w ramach oferty programowej regionalnych i lokalnych ośrodków 
telewizyjnych, radiowych i prasowych (praca ciągła);  

� wspieranie rynkowej konkurencyjności produktów i usług przyjaznych środowisku 
poprzez uaktywnienie ich marketingu i reklamy, a w uzasadnionych przypadkach także 
ograniczone subsydiowanie ich cen (praca ciągła);  

� szkolenia dla zarządów zakładów przemysłowych w zakresie nowych możliwości 
technologicznych oraz możliwościach korzystnego finansowania lub dofinansowania 
przez fundacje, lizingowania urządzeń i linii produkcyjnych lub kredytowania, przez 
wskazane banki, przedsięwzięć i technologii o charakterze proekologicznym;  

� wspieranie jednostek zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi  
w zakresie: organizowania wystaw o charakterze edukacyjnym; działalności w zakresie 
muzealnictwa o charakterze przyrodniczym; rozwoju ścieżek edukacyjnych w terenie; 
organizacji wykładów i prelekcji; współpracy z innymi placówkami naukowo 
dydaktycznymi na terenie kraju i za granicą: działalności wydawniczej (biuletyny, 
broszury i inne).  

 
Działania w zakresie edukacji ekologicznej 

W ramach działań w zakresie edukacji ekologicznej, na terenie miasta Przemyśla 
powstały 2 ścieżki edukacyjne: 

1. Ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej Modraszkowe Wzgórze - nazwa nawiązuje do 
żyjącego na wzgórzu Zniesienie, gatunku motyla - Modraszka Rebela. Motyle te 
uznawane są za jedne z najrzadszych motyli w Polsce, jak również w całej Europie. 
Trasa ścieżki, o długości 1400 m, rozpoczyna się tuż koło górnej stacji wyciągu 
krzesełkowego i prowadzi z kulminacji Zniesienia w dół, w kierunku Parku 
Zamkowego, gdzie kończy się przy tzw. Domku Ogrodnika. Na trasie znajduje się  
8 przystanków informacyjnych, zaopatrzonych w tablice, które przybliżają 
przemierzającym ścieżkę informacje na temat rzadkich i chronionych gatunków roślin, 
oraz florę i faunę muraw ciepłolubnych porastających stoki Zniesienia a także 
informacje na temat najcenniejszego na tym obszarze gatunku, jakim motyla - 
Modraszka Rebela. Ścieżka biegnie przez obszar Parku Miejskiego, na tablicach 
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omówiono gatunki drzew i krzewów tu występujących, m.in. pomnikowe topole białe 
rosnące w Parku Zamkowym.  
Projekt ścieżki został zrealizowany przez Gminę Miejską Przemyśl i Przemyski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

2. Ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów komunalnych - Składa się z pięciu 
stacji. Na jednej będzie multimedialna prezentacja o plastikowych butelkach PET.  
Z tarasu widokowego będzie można zobaczyć teren całego składowiska. W innych 
miejscach odwiedzający dowiedzą się o ochronie wody i powietrza, recyklingu 
odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych. 
Ścieżka będzie dostępna dla każdego, kto chce zobaczyć, jak współcześni ludzie mogą 
mniej zanieczyszczać środowisko naturalne. Dzieci i młodzież będą się tutaj uczyć  
o potrzebie ograniczenia ilości odpadów, ich segregacji oraz odzyskiwania surowców  
i produkcji paliw alternatywnych. Głównym zamierzeniem przy tworzeniu ścieżki 
było wspomaganie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. 
Ścieżka powstała z inicjatywy Przemyskiej Gospodarki Komunalnej (PGK) Sp. z o.o., 
która działa w myśl zasady: "Pracujemy razem , aby świat uczynić czystszym”.  

5.4. Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym 
 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., 

podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na 
racjonalną gospodarkę terenami jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Poza planem miejscowym w systemie planowania przestrzennego występują instrumenty 
pomocnicze, w postaci decyzji lokalizacyjnych.  

Pomimo istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym zakresie 
samorządów wszystkich szczebli znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu 
decyzji lokalizacyjnych i gospodarczych, podejmowanych bez uwzględnienia konieczności 
zachowania ładu przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych, 
przemysłowych czy rekreacyjnych. W decyzjach lokalizacyjnych często występuje też brak 
uwzględniania zasad ochrony środowiska. 
 
CEL STRATEGICZNY: Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju 
gospodarczego miasta, w tym właściwa lokalizacja przestrzenna inwestycji.  
 
Kierunki działa ń w zakresie realizacji celu strategicznego:  
� wdrożenie wytycznych metodycznych dotyczących uwzględnienia w planach 

zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania 
na środowisko (wraz z poprawą jakości tych dokumentów); 

� wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (które jest opracowaniem planistycznym obejmującym 
teren całej gminy); 

� zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporządzenie dla 
nich planów ochrony; 

� wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych; 
� uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi; 
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� określenie zasad ustalenia progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności 
przestrzennej zależnie od typu środowiska; 

� wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem 
powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie; 

� uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 
środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu; 

� dalsze rozpoznanie środowiska przyrodniczego miasta w zakresie niezbędnym do  
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapewniających 
optymalne relacje pomiędzy terenami zainwestowania a terenami otwartymi oraz 
wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie zaopatrzenia w energię i surowce;  

� identyfikacja obszarów problemowych konfliktów przestrzennych i środowiskowych 
oraz systemowe zarządzanie w tym zakresie; 

�  współpraca instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska i jednostek w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego na różnych szczeblach. 
 
 
 
 
5.5. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska oraz zarządzania  

     środowiskowego, mechanizmy prawno ekonomiczne i finansowe 
 

Od 1989 r. Polska wkroczyła na drogę gospodarki rynkowej, w której zadaniem państwa 
jest tworzenie rozwiązań prawno-ekonomicznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu 
oraz kontrola przestrzegania prawa przez podmioty działające na rynku. Rolą  państwa jest też 
stymulacja działań pożądanych ze społecznego lub ekonomicznego punktu widzenia, aby była 
realizowana konstytucyjna zasada rozwoju zrównoważonego. 

 Dotychczas w Polsce jest niewiele mechanizmów promujących zarówno proekologiczne 
zachowanie konsumentów, jaki i produkty mniej obciążające środowisko. 

Działania, w najbliższych latach, ukierunkowane będą na dalszą efektywną realizację 
wymagań ochrony środowiska, wspieranie mechanizmów rynkowych oraz upowszechnianie 
systemów zarządzania środowiskowego. Produkty przyjazne środowisku mogą stać się 
czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi o konkurencyjność na rynku. Należy się więc 
spodziewać zainteresowania systemami zarządzania środowiskowego. W najbliższych latach 
działania ukierunkowane będą na tworzenie warunków sprzyjających wdrażaniu tych 
systemów, w szczególności EMAS. 

 
CEL STRATEGICZNY: Skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych  
i ekonomicznych zapewniających efektywną i terminową realizację założonych celów 
ekologicznych. Upowszechnianie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego 
oraz systemu EMAS  
 
Kierunki działa ń w zakresie realizacji celu strategicznego: 
� zwiększenie nakładów na ochronę środowiska w województwie, w tym skuteczne 

pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów proekologicznych  
w sektorach: publicznym i przedsiębiorstw; 

�  wdrażanie instrumentów prawno-administracyjnych oraz finansowo-rynkowych 
zapewniających efektywną i terminową realizację celów polityki ekologicznej; 

�  promocja i wdrażanie systemu „zielonych zamówień” realizowanych ze środków 
publicznych, a także uruchomienie „zielonych miejsc pracy” oraz wykorzystywanie 
środków pomocowych UE dla uruchomienia tych programów; 
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� stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska i promocja firm regionu 
produkujących takie urządzenia oraz wsparcie proekologicznych procesów 
inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa; 

� promocja i upowszechnianie produktów ekologicznych; 
� preferencje proekologiczne w podatkach i opłatach lokalnych; 
� kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosownie zasady 

„zanieczyszczający płaci”; 
� wspieranie wdrażania systemów EMAS w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz administracji publicznej; 
� edukacja na temat systemów zarządzania środowiskowego, zwłaszcza w aspekcie 

korzyści finansowych.  
 

5.6. Współpraca międzynarodowa 
 

Działania podejmowane w ramach realizacji tego celu powinny przyczynić się do rozwoju 
międzynarodowej współpracy w zakresie ograniczania zanieczyszczeń transgranicznych, 
przeciwdziałania poważnym awariom, ochrony i racjonalnego wykorzystania przyrodniczych 
zasobów środowiska.  
CEL STRATEGICZNY: Rozwój współpracy mi ędzynarodowej w zakresie ochrony 
środowiska.  
 
Kierunki działa ń w zakresie realizacji celu strategicznego:  
� współpraca międzynarodowa w zakresie realizacji zobowiązań dotyczących ochrony 
środowiska i zdrowia, wynikających z przynależności do Unii Europejskiej oraz 
podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę konwencji, protokółów i umów 
międzynarodowych;  

� stała współpraca transgraniczna z Ukrainą (administracji na szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym oraz instytucji), w szczególności dotycząca: eliminowania  
i minimalizowania zagrożeń ekologicznych, ochrony wód granicznych (Ukraina) oraz 
ochrony krajobrazu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów 
przyrodniczych;  

� udział w programach i projektach proekologicznych realizowanych w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

 
 
6. STRATEGIA DZIAŁA Ń W ZAKRESIE OCHRONY I POPRAWY 

STANU ŚRODOWISKA 
 

6.1. Priorytety ekologiczne 
 

W oparciu o dotychczas obowiązujące strategie, programy plany i raporty, sporządzone 
na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz w oparciu o aktualny stan środowiska 
stwierdza się, że priorytetowymi dziedzinami ochrony środowiska są nadal: ochrona wód, 
ochrona powietrza, gospodarka odpadami i bezpieczeństwo ekologiczne.  

Ze względu na specyfikę miasta oraz konieczność dostosowania przepisów do 
standardów unijnych większą wagę należy przyłożyć do spraw ochrony klimatu, przyrody 
 i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.  
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Priorytety ekologiczne oraz  kryteria ich wyznaczania , w „Programie ochrony środowiska 
dla miasta Przemyśla”, przyjęto w całości z „Programu ochrony środowiska dla 
województwa Podkarpackiego”. 
 
Przy wyznaczaniu priorytetów ekologicznych przyjęto następujące kryteria: 
1) dziedziny środowiska wymagające zmniejszenia znacznych dysproporcji pomiędzy 

stanem istniejącym a wymaganym (m.in. przez przepisy prawne);  
2) zgodność z priorytetami wyznaczonymi w polityce ekologicznej państwa;  
3) zgodność z priorytetami ekologicznymi wynikającymi z przynależności do Unii 

Europejskiej oraz wynikającymi z dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie 
krajowym, wojewódzkim i gminnym; 

4) możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego na poprawę określonych 
działań na rzecz środowiska.  

 
Zgodnie z w/w kryteriami przyj ęto następujące priorytety ekologiczne:  
 
Priorytet 1.   Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych  
Priorytet 2.   Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (w tym ochrona przed powodzią,  
                       poważne awarie, ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych i chemicznych) 
Priorytet 3.   Gospodarka odpadami 
Priorytet 4.   Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych  
Priorytet 5.   Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony  
                       rozwój lasów 
Priorytet 6.   Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej  
Priorytet 7.   Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb 
 Priorytet 8.  Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
Priorytet 9.   Ochrona zasobów kopalin  
 

W obrębie każdego priorytetu, wyszczególnione zostały cele krótkookresowe (na okres 
najbliższych 4 lat od uchwalenia programu) i średniookresowe (na okres najbliższych 8 lat od 
uchwalenia programu), a w ich obrębie kierunki działań.  

Wskazane zostały również rejony koncentracji działań oraz ważniejsze wskaźniki 
efektywności realizacji celów ekologicznych, a także działania priorytetowe wraz z podaniem 
terminów ich realizacji, szacunkowych kosztów i instytucji odpowiedzialnych za ich 
realizację.  

W sytuacji niedostatecznych środków na realizację działań proekologicznych istotny 
będzie obiektywny wybór przedsięwzięć proekologicznych, zgodnie z następującymi 
kryteriami:  
1) zgodność ze Strategią Sukcesu Miasta Przemyśla; 
2) zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013; 
3)  zgodność z polityką ekologiczną państwa; 
4)  zgodność ze zobowiązaniami międzynarodowymi i priorytetami wynikającymi  

z przepisów prawnych;  
5) skala efektywności ekologicznej i ekonomicznej; 
6) ponadlokalny charakter przedsięwzięcia (w pierwszej kolejności przedsięwzięcia  

o znaczeniu regionalnym); 
7)  realna możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego;  
8) wybór przedsięwzięcia, którego niekorzystne, lokalne oddziaływania na środowisko 

mogą być znacznie ograniczone m.in.: 
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a) poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji poprzedzonej wariantowaniem  
i szczegółowym rozpoznaniem lokalnych warunków przyrodniczych;  

b) właściwą realizację przedsięwzięć oraz użytkowanie m.in. poprzez zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych,  
w tym zastosowanie technologii BAT;  

c) zastosowanie rozwiązań minimalizujących presję na środowisko (np. w przypadku 
realizacji obwodnic drogowych miast - zapewnienie przepustów i kładek dla 
migrujących zwierząt). 

 
Priorytetowe działania proeko1oiczne w mieście Przemyślu:   
� w zakresie ochrony wód i efektywnego wykorzystania zasobów wodnych - wspieranie 

inwestycji (w tym w przedsiębiorstwach) prowadzących do zredukowania ilości 
zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz realizowane 
kompleksowo wraz z nimi inwestycje mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości 
wody pitnej, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

� w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska - wszędzie, gdzie ma to 
uzasadnienie, kierowanie środków na odtwarzanie, modernizowanie zabudowy 
hydrotechnicznej, zwłaszcza w przypadku jej wielofunkcyjności, na projekty związane  
z renaturyzacją, przywracaniem funkcjonalności przyrodniczej, hamowaniem odpływu 
wody, zwiększające naturalną retencję, ograniczające zagrożenie powodziowe, związane 
ze wzrostem dyspozycyjności zasobów wody, a także w zakresie zapobiegania  
i przeciwdziałania poważnym awariom i monitorowaniem stanu środowiska; 

�  w zakresie gospodarki odpadami - wspieranie działań w zakresie zapobiegania oraz 
ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku,  
w tym recyklingu, wdrażania technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych, oraz 
likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania tych odpadów, zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami dla miasta Przemyśla; 

� w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawianych i energooszczędności — 
wspieranie działań związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych, energii słonecznej 
i wodnej oraz biomasy i energii wiatrowej;  

� w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważonego 
rozwoju lasów — wdrażanie systemu ekologicznego Natura 2000 oraz działania na rzecz  
ochrony przyrody na obszarach chronionych prowadzące do ograniczenia degradacji 
środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej;  

� w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej — 
wspieranie projektów przedsiębiorstw (zwłaszcza dużych i średnich) dotyczących 
redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery; projekty na rzecz ograniczania 
emisji niskiej (w tym oddziaływania komunikacji);  

� w zakresie ochrony powierzchni ziemi i przywracania wartości uzytkowych gleb - 
rekultywacja gruntów poprzemysłowych (zwłaszcza pokopalnianych) i powojskowych 
oraz po likwidacji składowisk odpadów;  

� w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym — 
wspieranie działań związanych z ograniczaniem hałasu zagrażającego zdrowiu,  
w szczególności komunikacyjnego i nowych technologii ograniczających hałas  
w przedsiębiorstwach; 

�  w zakresie ochrony zasobów kopalin — rozpoznanie zasobów surowców  
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta (zwłaszcza wody mineralne 
i wody termalne). 
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6.2. Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych  
      – PRIORYTET  1 
 

6.2.1. Informacje ogólne 
Największym wyzwaniem w zakresie ochrony wód jest realizacja wymagań Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Stanowią one podstawę dla osiągnięcia przez wody powierzchniowe 
dobrego stanu chemicznego i ekologicznego, natomiast przez wody podziemne dobrego stanu 
chemicznego i ilościowego w terminie do końca 2015 r.  

Na podstawie przeprowadzonej w Polsce analizy, możliwe było wstępne 
zidentyfikowanie jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zagrożonych  
i potencjalnie zagrożonych nie osiągnięciem celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy 
Wodnej.  
 

6.2.2. Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
Realizowane cele dotyczyć będą ochrony zasobów wodnych (w szczególności wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi), a działania prowadzone będą w zakresie zarządzania 
ochroną wód i zasobami wodnymi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom zarówno osadniczym 
jak i przemysłowym, a także racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. 

 
 
Cele średniookresowe  

� Cel nr 1 — Ochrona zasobów oraz osiągnięcie wysokiej jakości wód powierzchniowych  
i podziemnych. 

�  Cel nr 2 — Zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej.  
 

Kierunki działa ń:  
� Zarządzanie ochroną wód i zasobami wodnymi:  

Cele ekologiczne będą realizowane głównie w oparciu o działania nieinwestycyjne takie 
jak:  

1) plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy;  
2) prowadzenie katastru wodnego;  
3) prowadzenie miejskiego systemu informowania społeczeństwa o jakości wód 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wody w kąpieliskach;  
4) prowadzenie systemu monitoringu jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych; 
5)  ustanowienie i respektowanie stref ochrony sanitarnej dla komunalnych ujęć wód 

powierzchniowych;  
6) ustanowienie stref ochronnych dla Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz 

opracowanie zasad obowiązujących w tych strefach.  
� Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wody i ograniczanie emisji ze źródeł 

osadniczych  
Kontynuować należy działania zmierzające do podniesienia efektywności 
oczyszczania ścieków, w zabudowie skupionej preferować należy budowę systemów 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Do istniejącej oczyszczalni w Przemyślu, 
która nie jest w pełni wykorzystywana, podłączać należy źródła rozproszone (tam, 
gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione). Tereny miasta, obejmujące głównie 
peryferyjne obszary, gdzie odprowadzenie ścieków siecią kanalizacyjną jest 
nieopłacalne (np. tereny podgórskie), są predysponowane do budowy indywidualnych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków, bądź dowożenia ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych do istniejącej oczyszczalni. Ważnym zadaniem miasta jest rzetelna  
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i pełna inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych 
(wybieralnych). Często istniejące zbiorniki ze względu na ich zły stan techniczny 
(dotyczy to szczególnie zbiorników eksploatowanych przez kilka lub kilkanaście lat) 
są źródłem zanieczyszczenia środowiska, w tym wód podziemnych. Zwiększenie 
ilości ścieków trafiających do oczyszczalni związane będzie z koniecznością budowy 
(odbudowy) zniszczonych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz skanalizowaniem 
obszarów dotąd nie objętych kanalizacją. Poniżej określono niezbędne działania 
 w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i ograniczania emisji ze źródeł 
osadniczych.  
 
Działania inwestycyjne:  

1) budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w Przemyślu, 
w tym zakończenie rozpoczętych inwestycji w tym zakresie; 

2) budowa przydomowych, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na obszarach 
gdzie, jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego, w okresie 
perspektywicznym nie będą podejmowane działania związane z budową kanalizacji 
zbiorczej lub jej realizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona np. ze względu na 
rozproszoną zabudowę; 

3) optymalizacja wykorzystania istniejącej oczyszczalni. 
 
Działania nieinwestycyjne:  
1) prowadzenie systemu opłat za korzystanie ze środowiska wodnego i za usługi 

wodno –kanalizacyjne; 
2)  monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych dostosowanych do 

wymagań Unii Europejskiej. 
 

� Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i ograniczenie emisji ze źródeł 
przemysłowych 
Działania  polegać będą na opracowaniu programów racjonalnej gospodarki wodno-
ściekowej i  egzekwowaniu ich realizacji. Wprowadzanie obiegów zamkniętych  
w celu minimalizacji ilości wytwarzanych ścieków. Oddzielne oczyszczanie 
poszczególnych strumieni zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności oczyszczania 
ścieków. 
Działania inwestycyjne: 
1) wdrożenie najlepszych technologii w zakładach przemysłowych; 
2) budowa, rozbudowa i modernizacja przemysłowych oczyszczalni ścieków w pełni 

dostosowanych do wymogów unijnych; 
3) redukcja zużycia wody w instalacjach energetycznych i przemysłowych, w tym 

wyeliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów 
przemysłowych. 

Działania nieinwestycyjne: 
1) wspieranie modernizacji technologii produkcji, w celu eliminacji i ograniczenia 

zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 
2) wspieranie i egzekwowanie wykonania programów racjonalnej gospodarki wodno- 
ściekowej w zakładach przemysłowych; 

3) wspieranie działań zmniejszenia wodochłonności przemysłu; 
4) wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego 

gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód 
podziemnych do celów przemysłowych. 
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� Zmniejszenie i ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 
powierzchniowych 
Działania polegać będą na preferowaniu rolnictwa pro-ekologicznego  
i ekologicznego,  zużywającego znacznie mniej nawozów i środków ochrony roślin, 
ograniczającego wprowadzanie do środowiska związków biogennych. Odpowiednie 
organy powinny egzekwować obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrolę 
stosowania środków ochrony roślin (przestrzeganie okresu karencji  
i prewencji). 
Działania inwestycyjne: 
1) budowa deszczowni na terenach o intensywnej produkcji roślinnej,  

z uwzględnieniem wymogów ochrony biotopów wilgotnych i podmokłych; 
2) budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika oraz zbiorników 

gnojówki i gnojowicy w gospodarstwach rolnych 
Działania nieinwestycyjne: 
1) stosowanie zasad ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych mających na 

celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych; 
2) wprowadzanie i wspieranie rolnictwa ekologicznego; 
3) preferowanie użytkowania łąkowego, ochrona, restytucja i właściwe kształtowanie 

pasów roślinności wzdłuż brzegów cieków wodnych. 
 

� Zaopatrzenie w wodę 
Zapewnienie odpowiedniej ilościowo i jakościowo wody do spożycia,  ma istotne 
znaczenie dla zdrowia i warunków życia a także bezpieczeństwa sanitarnego 
Przemyśla. Działania polegać będą  na wymianie i modernizacji  istniejącej  sieci 
wodociągowej oraz budowie nowych. Konieczne jest określenie stref ochronnych od 
ujęcia wody wraz z obszarem zasilania oraz właściwe ich zagospodarowanie. Istotna 
będzie racjonalizacja zużycia wody w działach gospodarki o dużej wodochłonności 
oraz kontynuowanie działań inwestycyjnych. 
Działania inwestycyjne:  
1) dostosowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia do standardów UE; 
2)  modernizacja istniejącej  sieci wodociągowej oraz budowa nowej w terenach nowo 

powstałej zabudowy mieszkaniowej; 
3) działania naprawcze polegające na rozbudowie ciągów technologicznych; 
4) likwidacja małych  ujęć i podłączenie odbiorców do  wodociągów miejskich. 
Działania nieinwestycyjne 
1) opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego; 
2) ustanowienie i respektowanie stref ochrony sanitarnej od komunalnych ujęć wód 

powierzchniowych; 
3) prowadzenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi i wykorzystywanej w kąpieliskach; 
4) ustanowienie stref ochronnych dla Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz 

opracowanie zasad obowiązujących w tych strefach. 
 

6.2.3. Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
 
Działania  w dziedzinie ochrony i poprawy jakości wód powinny być prowadzone 

w układach zlewniowych.  Zlewniowemu zarządzaniu gospodarką wodną powinna 
odpowiadać redystrybucja środków finansowych pochodzących m.in. z opłat za korzystanie 
ze środowiska i kar za przekroczenie standardów emisji.  
Instrumentami realizacji działań w zakresie ochrony wód będą: 
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1) warunki korzystania z wód regionów wodnych; 
2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 
3) wojewódzkie programy ograniczania zanieczyszczeń azotowych pochodzących ze źródeł 

rolniczych oraz programy oczyszczania ścieków komunalnych; 
4) kataster wodny; 
5)  Program Monitoringu Środowiska. 

Poprawa jakości zasobów wodnych miasta związana będzie z budową i rozbudową 
systemów kanalizacji miejskiej podłączonej do oczyszczalni ścieków oraz  ze zmianami  
technologii w celu ograniczenia ilości substancji szkodliwych dla środowiska wodnego 
odprowadzanych wraz ze ściekami.  Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną zostanie 
utworzony spójny i kompleksowy monitoring stanu wód w obrębie każdego dorzecza. 
Przeprowadzane pomiary i kontrola zanieczyszczeń będą ważnym czynnikiem służącym 
poprawie oraz utrzymaniu jakości zasobów wodnych na odpowiednim poziomie. 
 
Cele krótkookresowe 
 
� Cel nr 1. Ochrona stanu ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych i 

podziemnych 
� Cel nr 2. Zapewnienie odpowiedniej ilościowo i jakościowo wody do celów bytowo 

gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych. 
Działania: 
Działania inwestycyjne: 
1) budowa, rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  podłączonej do 

oczyszczalni ścieków; 
2) sukcesywne kanalizowanie  i podłączanie do oczyszczalni zwodociągowanych dzielnic 

miasta, 
3) modernizacja i rozbudowa  oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz modernizacja 

technologii produkcji, w celu ograniczenia i zaprzestania zrzutu substancji 
niebezpiecznych; 

4)  realizacja działań inwestycyjnych mających na celu ograniczanie zanieczyszczeń 
azotowych pochodzących z rolnictwa; 

5)  budowa, rozbudowa i modernizacja  miejskiej sieci wodociągowej . 
Działania nieinwestycyjne: 
1) wdrożenie programu wodno-środowiskowego określającego działania zmierzające do 

poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w zlewniach Sanu i Wiaru; 
2) wdrożenie nowego systemu monitorowania wód powierzchniowych oraz oceny ich stanu 

chemicznego i ekologicznego; 
3) wdrożenie systemu monitorowania wód podziemnych oraz wody dostarczanej przez 

wodociągi, w celu dostosowania się do wymogów UE; 
4) prowadzenie systemu informowania społeczeństwa o planowanych i realizowanych 

działaniach w zakresie ochrony jakości wód, powiązanego z edukacją ekologiczną; 
5) zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości ciekłe. 
 
 

6.2.4. Rejony koncentracji działań 
 

Rejonami koncentracji działań związanych z ochroną i poprawą jakości wód 
powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych zlewni Sanu i Wiaru oraz wód 
podziemnych - obszary ochrony głównych zbiorników wód podziemnych. 
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Działania podjęte w mieście dotyczą przede wszystkim sektorów: osadniczego, 
rolniczego i przemysłowego. 
 

 
6.2.5. Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony  

i efektywnego wykorzystania zasobów wodnych 
 
Tabela 30. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony i efektywnego 
                   wykorzystania zasobów wodnych 

Bazowym Wartość w roku 
Nazwa wskaźnika 

2006 2008 2010 2012 2013 >2015 
Źródło 
danych 

Wskaźniki presji na środowisko 
Ścieki przemysłowe i komunalne 
oczyszczane   [dm3]  i [%]  

3006,2 
100 

2970,0 
100 

- - - - GUS 

Pobór wody ogółem : 
w  tym na przemysł  [dam3] 

3 109,30 
157,50 

3 021,80 
141,70 

- - - - GUS 

Wskaźniki stanu środowiska 
Jakość kontrolowanych wód 
płynących,  zlewnie: 
Sanu (powyżej Przemyśla) 
Wiaru (ujście do Sanu) 

 
A2/A3 

- 
A2/A3 

- 

- - - - WIOŚ 

Jakość wód podziemnych w pkt. 757 
Przemyśl 

III III - - - - WIOŚ 

Wskaźniki reakcji i produktu 
Ludność korzystająca z oczyszczalni 
ścieków [%] 

90 90 - - - - UM 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej [szt.] 

59 001 58 598      

Długość sieci kanalizacyjnej [km] 124,9 126,2 - - - - UM 
Przyłączenia budynków do sieci 
kanalizacyjnej  [szt.] 

3331 3448 - - - - UM 

Długość sieci wodociągowej [km] 134,0 137,5 - - - - UM 
Przyłączenia budynków do sieci 
wodociągowej [szt.] 

4291 4424 - - - - UM 

Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

63 918 62 821 - - - - UM 

Zużycie wody w gospodarstwach 
domowych  [dm3] 

2 297,3 2 213,0 - - - - UM 

Zużycie wody w gospodarstwach 
domowych  [na 1 mieszkańca w m3] 

33,84 32,04 - - - - UM 

 
6.2.6. Działania priorytetowe w zakresie ochrony i efektywnego wykorzystania 

zasobów wodnych 
 
Tabela 32. Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony wód i wykorzystania zasobów wodnych 

(Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)   
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Nakłady na realizację zadania 
[w tys. zł PLN] w latach 

Numer  zadania i symbol  wydziału 
realizującego / nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Źródło 
Finansowania 

Szacunkowy 
 koszt  
całkowity do 2010  r 2011-2015 Po 2015 r. 

Zaopatrzenie w wodę 9 312 3 752 5  570 - 
1/Zadanie nr 1/GKI (7/GKI) 
Budowa sieci wodociągowej na 
osiedlu Kruhel Wielki 

2010 - 
2013 

B. Gminy 3 200 200 3 000 - 

2/Zadanie nr 2/GKI 
Sieć wodociągowa na osiedlu 
Wysokie Góry - Tatarskie 

1994 -
2012 

B. Gminy 1 320 1 120 200 - 

3/Zadanie nr 3/GKI 
Budowa sieci wodociągowej na 
osiedlu B. Chrobrego 

2007-
2015 

B. Gminy 1 500 410 1 100 - 

4/Zadanie nr 4/GKI 
Budowa sieci wodociągowej na 
ulicy Ceramicznej i Gazowej 

2008 – 
2012 

B. Gminy 350 200 150 - 

5/Zadanie nr 5/GKI (6GKI) 
Budowa sieci wodociągowej na 
osiedlu Pikulice 

20010 
– 2013 

B. Gminy 680 160 520 - 

6/Zadanie nr 6/GKI (1/GKI)  
Budowa sieci wodociągowej na 
osiedlu Zielonka wraz ze 
zbiornikiem wody pitnej i 
hydrofornią 

2001 – 
2012 

B. Gminy 2 262 1 662 600 - 

Gospodarka komunalna 59 651 8 687 46 532 - 
72/Zadanie nr 34/GKI (39/GKI) 
Budowa kanalizacji na osiedlu 
Kruhel Wielki 

2010 – 
2012 

 
B. Gminy 
 
GFOŚiGW 

2 000 300  
700 

 
 

1 000 

- 

73/Zadanie nr 35/GKI (29/GKI) 
Kanalizacja sanitarna wraz z 
przepompownią w dzielnicy 
Pikulice 

2001 – 
2014 

B. Gminy 
 

3 942 2 912 1 030 - 

74/Zadanie  nr 36/GKI (30/GKI) 
Kanalizacja sanitarna w dzielnicy 
Zielonka  

2001 – 
2013 

B. Gminy 
 

2 835 2 235 600 - 

75/Zadanie nr 37/GKI (32/GKI) 
Kanalizacja sanitarna ulicy 
Ceramicznej i Gazowej  

2007 – 
2012 

B. Gminy 
 

632 200 423 - 

76/Zadanie nr 38/GKI (33/GKI) 
Sieć kanalizacyjna na osiedlu  
B. Chrobrego 

2007 – 
2015 

B. Gminy 
 

3 500 700 2 800 - 

77/ Zadanie nr 39/GKI  
(36/GKI)   
Kanalizacja w ulicy Topolowej 
 i Budowlanych 

2007 - 
2013 

B. Gminy 
 

1 267 667 600 - 

78/Zadanie nr 40/GKI (37/GKI) 
Budowa kanalizacji dzielnicy 
 „Za Wiarem” 

2006 – 
2014 

 
B. Gminy 
 
PWiK 

2 564 1 034  
1 070 

 
460 

 

79/Zadanie nr 41/GKI 
Budowa kanalizacji w ulicy 
Śniadeckich 

2012 – 
2012  
 

B. Gminy 
 

80 - 80 - 

80/Zadanie nr 42/GKI 
Kanalizacja ul. Orłowicza  

2012 – 
2012 

B. Gminy 
 

320 - 320 - 

81/Zadanie nr1/PWIK 
Kanalizacja sanitarna i 
deszczowa dzielnicy Lipowica 

2009 – 
2014 

 
B. Gminy 
PWiK 

19 124 524  
11 160 
7 440 

- 
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Numeracja zadań wynika z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Przemyśla 
 
Inwestycje realizowane  w Przemyślu: 
� Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu (Numer projektu: 

2000/PL/16/P/PE/009) 
- okres realizacji: 2001 – 2010 
- źródło finansowania: ISPA / Fundusz Spójności 
- wartość całkowita: 13 955 200,00 EURO (56 377 104,67 zł wartość szacunkowa) 
- dofinansowanie: 6 977 600,00 EURO (28 188 552,33 zł wartość szacunkowa) 
Realizacja inwestycji zapewni zdolność do całkowitego oczyszczania ścieków dla całej 
społeczności miasta Przemyśla oraz sąsiadujących gmin. Docelowo liczba ludności 
zamieszkującej teren zlewni przemyskiej oczyszczalni ścieków wyniesie prawie 90 000 
osób. Realizacja przedsięwzięcia kierowana jest także do całej społeczności 
zamieszkującej w dolinie rzeki San poniżej miasta Przemyśla. Dostosowanie parametrów 
oczyszczonych ścieków do norm prawnych, a także uporządkowanie gospodarki 
osadowej, z całą pewnością wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego i tym 
samym na polepszenie walorów przyrodniczych całego regionu. 
W ramach projektu wykonano następujący zakres prac: 

Rozbudowa linii technologicznej o obiekty gospodarki osadowej, zwiększenie 
przepustowości części mechanicznej oczyszczalni z ok. 26500m3/d do ok. 28200m3/d, 
rozbudowa procesu technologicznego o obiekty gospodarki ściekowej i biogazowej, 
wprowadzenie automatyzacji procesów technologicznych, rekultywacja lagun 
osadowych, modernizacja rozdzielni głównej - część elektryczna, renowacja sieci 
technologicznych i kanalizacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków, wymiana 
ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni, stacja odwadniania osadu – jednostka rezerwowa 
(prasa taśmowa, pompy i instalacje), stacja uzdatniania ścieków oczyszczonych dla 
potrzeb wody technologicznej, optymalizacja technologii osadników wstępnych 
(regulacja dopływu ścieków, odprowadzenie na kratę gęstą części pływających, zakup  
i montaż urządzeń do opróżniania osadników), instalacja do spłukiwania osadu  
w zbiorniku retencyjnym wód opadowych. 

W sierpniu 2009 r. zakończyły się roboty budowlane w ramach projektu. W trakcie 
realizacji pozostaje opracowanie Raportu Końcowego Projektu. 

� Zbiorniki wodoci ągowe wody czystej 4 x5000  (WPI miasta Przemyśla z 30.12.2003 r.  
86 Zadanie nr 25/IS)—zbiorniki zapasowe wody dla potrzeb awaryjnego zaopatrzenia 
miasta w wodę w warunkach specjalnych stanowiące rezerwę racjonowanej wody. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalny zapas wody w zbiornikach 
wyrównawczych powinien wystarczyć na jedną dobę. 
- okres realizacji: do 2011, 
- przewidywany koszt całkowity inwestycji: 12 000 000 zł, 
- źródło finansowania: budżet gminy, PWiK, 

110/Zadanie nr 71/GKI (38/GKI) 
Kompleksowe uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych miasta 
Przemyśla (kanalizacja sanitarna, 
deszczowa i wodociągi) 

2008 - 
2012 

B. Gminy 
UE 

23 387 115 4 422 
18 849 

- 

Razem 68 963 12 439 52 102 - 
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- nakłady w latach 2004 -2008: 6 299 zł. 
W związku z brakiem środków zadania przerwano.  

 
6.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska -  PRIORYTET  2 

 
6.3.1. Informacje ogólne 
Prezydenta Miasta Przemyśla Zarządzeniem Nr 321 z dnia 23.02.2004 r. powołał  

Miejski Zespołu Reagowania Kryzysowego, w ramach którego działa Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Dzięki powstaniu Centrum usprawniono działania w przypadku zagrożeń, 
poprawiono efektywność tych działań i obniżono koszty funkcjonowania systemu.  

Z analizy stanu środowiska  Przemyśla wynika, że  największymi zagrożeniami dla 
środowiska miasta są:  

� zagrożenia powodzią; 
� zagrożenia osuwiskami; 
� zagrożenia poważnymi awariami związanymi z transportem materiałów niebezpiecznych. 

 
Zagrożenia powodzią 

Poważne zagrożenie dla miasta Przemyśla stanowi 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 okresach wysokiego stanu wód rzeki San, istnieje potencjalne zagrożenie zalewania 
najniżej położonych ulic miasta.  

Stan zagrożenia powodziowego na terenie miasta identyfikuje opracowanie pn. 
„Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny 
element studium ochrony przeciwpowodziowej”. Obszar bezpośredniego zagrożenia 
powodzią przedstawiony został na mapie topograficznej w skali 1: 10 000. Wyznaczony 
został zasięg 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. 

Określono na podstawie zasięgu stref obszary 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 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. 

Opracowanie powstało w związku z obowiązkiem dostosowania do Dyrektyw Unijnych, 
jako część Projektu pn. „Usprawnienie procesu planowania przestrzennego w aspekcie 
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu”, realizowanego przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię. 

Mapy usprawnią działania jednostek administracji publicznej zaangażowanych  
w prowadzenie prac związanych z ochroną przed powodzią oraz usprawnią proces 
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planowania przestrzennego, w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej, w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zagrożonych powodzią.  

Program zakłada utworzenie trzech elementów ochrony:  
� bezpośredniej ochrony,  
� ograniczenia zagrożenia powodziowego,  
� systemu informacji oraz szybkiego powiadamiania. 

W efekcie Program zakłada m.in. umocnienie wałów przeciwpowodziowych i powstanie 
nowych, budowę polderów i zbiorników retencyjnych oraz przepompowni. Powstać ma 
również system wczesnego ostrzegania przed powodzią.  

Pieniądze na ten cel będą pochodzić zarówno z budżetu państwa i samorządów, jak i ze 
środków unijnych. Może też zostać zastosowany mechanizm partnerstwa publiczno-
prywatnego.  

Program zakłada, że infrastruktura przeciwpowodziowa może zostać wykorzystana 
również do innych celów, np. rekreacyjnych czy też do wytwarzania energii elektrycznej.  

Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w mieście Przemyślu ma charakter 
długofalowy.  

Do najważniejszych działań w tym zakresie należy: przeciwdziałanie wkraczaniu 
zabudowy na obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, .budowa zbiornika retencyjnego, 
budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych a także zapewnienie właściwej 
przepustowości cieków wodnych. 

 
Zagrożenia osuwiskami 

Uwarunkowania geomorfologiczne Przemyśla sprawiają, że cześć jego powierzchni 
położona jest na potencjalnych obszarach osuwiskowych. 

Najbardziej narażone na występowanie osuwisk są zbocza o nachyleniach w przedziale 
10-15%, które po intensywnych i długotrwałych opadach mogą utracić stabilność.  

Do naruszenia stabilności zboczy, przez uruchomienie procesów geodynamicznych, 
może przyczynić się  niewłaściwe zagospodarowanie terenu. 

Prognozowanie zjawisk osuwiskowych jest trudne, powstają przez nagłe przemieszczenie 
się mas ziemnych, spowodowane na ogół gwałtownymi opadami  deszczy. 

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.  

Przykładem uaktywnienia osuwiska, jest wzmożenie ruchów masowych, po 
intensywnych i długotrwałych opadach w 2009 r. osunięcie się ziemi (wraz z grobami) 
wzdłuż południowej granicy Cmentarza Głównego w Przemyślu. 

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

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

Określenie zasięgu obszarów osuwiskowych /czynnych i nieczynnych/ w dalszej 
kolejności przyczynić się powinno do minimalizowania strat powstałych w wyniku osuwania, 
poprzez ograniczenie ich zainwestowania w sporządzanych przez władze samorządowe 
dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego (plany 
zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego). 
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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 jakiekolwiek inwestycji 
oraz prowadzenie działań zabezpieczających przed dalszym niszczeniem (np. drenażu stoków, 
odwadniania, zalesiania - o ile jest to możliwe i zasadne.) 
 
Zagrożenia poważnymi awariami związanymi z transportem materiałów niebezpiecznych 

Na terenie miasta Przemyśla znajdują się zakłady, które nie figurują w wojewódzkim 
rejestrze zakładów o dużym ryzyku i o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej ale 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). 

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

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

 
Miejsca, najbardziej narażone na zanieczyszczenie środowiska, w Przemyślu,  

w przypadku kolizji drogowej lub kolejowej, to: 
� Mosty na rzece San: 2 drogowe i 1 kolejowy, 
� Most drogowy na rzece Wiar, w ciągu drogi krajowej Nr 28. 
Środki finansowe powinny być kierowane na wsparcie zarządzania środowiskiem,  

i wsparcie struktur odpowiedzialnych za ratownictwo. W sytuacji wystąpienia klęsk 
żywiołowych, zagrożeń technicznych, chemicznych i biologicznych na specjalistyczny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy, w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego, usuwania 
skutków zagrożeń naturalnych i technologicznych.  

Tworzenie i modernizacja systemów łączności jednostek ratowniczych, przyczyni się do 
poprawy koordynacji współpracy podmiotów ratowniczych.  

Szczególnie ważne będą działania związane z monitorowaniem środowiska, 
uwzględniające informowanie, ostrzeganie i reagowanie pod kątem potencjalnych zagrożeń.  

Działania dotyczące monitorowania środowiska ze względu na przygraniczne położenie 
będą miały charakter transgraniczny. 
 

6.3.2. Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
Podstawowe cele ekologiczne, realizowane w ramach priorytetu ,dotyczą: ograniczania 

skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom oraz 
wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie 
środowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu środowiska. 
 
Cel średniookresowy 
� Cel nr 1 - Minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk naturalnych, zapobieganie 

                 poważnym awariom, dostęp do wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 
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Kierunki działa ń 
 
� Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwdziałanie skutkom suszy 

Działania realizowane będą poprzez: 
- zarządzanie zasobami wodnymi, 
- zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód niezbędnych dla ludności i gospodarki, 
- retencję i ochronę przed powodzią, 
- właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych.  
Środki finansowe na odtwarzanie, modernizowanie lub realizację nowej zabudowy 

hydrotechnicznej, powinny być kierowane wyłącznie tam, gdzie ma to uzasadnienie w postaci 
efektu lub bezpieczeństwa ekologicznego. Celem wsparcia finansowego będą działania 
związane z zatrzymaniem i retencją odpływu wody, następnie opanowanie wody, a jeśli nie 
będzie to skuteczne innych działań z tym związanych. 
Działania inwestycyjne: 
1) zwiększanie naturalnej retencji zlewni z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego, 

rozumianej jako renaturyzacja dolin zalewowych i odtworzenie obszarów podmokłych, 
w tym przywrócenie przestrzeni potrzebnej do przejścia wód powodziowych  
z zastosowaniem nietechnicznych metod polegających na przywróceniu dobrego stanu 
wód i ekosystemów zależnych od wody, m. in. z uwzględnieniem koniecznych wykupów 
działek (w tym działek siedliskowych) w sytuacji, gdy koszty technicznego 
zabezpieczenia terenów zalewowych przewyższałyby wartość tych działek i mienia na 
nich zlokalizowanego; 

2) udrożnienie rzek i potoków poprzez budowę i przebudowę przepławek dla ryb w celu 
umożliwienia ich migracji na istniejących budowlach piętrzących rzek: San i Wiar oraz 
na potokach ich zlewni; 

3) zapewnienie przepustowości cieków wodnych (przepusty, jazy, rowy itp.); 
4) utrzymanie naturalnego charakteru cieków poza terenami o zwartej zabudowie; 
5) dostosowywanie użytkowania rolniczych terenów położonych w sąsiedztwie rzek  

i potoków do skali zagrożenia powodziowego; 
6) zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej w zlewniach Sanu i Wiaru, poprzez 

modernizację istniejących i budowę nowych obiektów ochrony przeciwpowodziowej  
tj. wałów przeciwpowodziowych, polderów, suchych zbiorników, zbiorników 
przeciwpowodziowych, kanałów ulgi. 

Działania nieinwestycyjne: 
1) sporządzenie dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim; 

2) sporządzenie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym, 
uwzględnianych w szczególności: w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego; 

3) opracowanie planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego oraz strategii  
i programów przeciwdziałania skutkom suszy; 

4) sporządzanie dokumentów planistycznych: mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka 
powodziowego (do 2013 r.) i planów zarządzania ryzykiem powodziowym(do 2015 r.); 

5) opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego; 
6) planowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych 

powodzią, z uwzględnieniem ograniczeń lokalizacji oraz rodzaju i intensywności 
zabudowy tych terenów. 
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� Minimalizowanie negatywnych skutków zjawisk geodynamicznych 
Działania inwestycyjne: 
1) prowadzenie prac zabezpieczających na obszarach stwierdzonych osuwisk zagrażających 

obiektom budowlanym oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych przed dalszym 
osuwaniem; 

2) właściwe zagospodarowanie terenów podatnych na tworzenie się osuwisk (m.in. przez 
wyłączenie z zabudowy, zalesianie, odpowiednie zabiegi agrotechniczne). 

Działania nieinwestycyjne: 
1) prowadzenie monitoringu terenów osuwiskowych i narażonych na osuwiska; 
2) odpowiednie planowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwzględnieniem ograniczeń lokalizacji 
oraz rodzaju i intensywności zabudowy tych terenów. 

 
� Zmniejszanie ryzyka i ograniczanie skutków poważnych awarii oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 
Działania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom i zapobiegania zagrożeniom 

chemicznym (w tym w czasie transportu materiałów niebezpiecznych dla środowiska) 
i biologicznym będą mieć głownie charakter pozainwestycyjny.  
Działania inwestycyjne: 
1) ograniczenie przewozów materiałów niebezpiecznych po drogach publicznych na rzecz 

ich przewozu koleją; modernizacja zbyt wąskich odcinków dróg, którymi odbywa się 
transport materiałów niebezpiecznych; 

2) przygotowanie parkingów i zjazdów na bezpieczne zatrzymywanie pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne, a w przypadku poważnej awarii na ich 
odholowanie i zabezpieczenie; 

3) wyposażenie (w tym modernizacja) laboratoriów właściwych instytucji w nowoczesny 
sprzęt i oprogramowanie zapewniające wypełnianie zadań kontrolnych i monitoringu 
stanu środowiska. 

Działania nieinwestycyjne 
1) kontynuowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organami właściwymi w zakresie 

rozpoznawania źródeł i przeciwdziałania poważnym awariom oraz współpracy 
międzynarodowej, a zwłaszcza transgranicznej; 

2) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii i bezpieczeństwa GMO, 
bezpieczeństwa chemicznego i zapewnienie wiarygodnych informacji w tym zakresie; 

3) działania na rzecz zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych awarii w zakładach 
przemysłowych. 

 
6.3.3. Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  

 
Cele krótkookresowe 

� Cel nr 1 - Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód i retencja (sukcesywnie). 
� Cel nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (sukcesywnie). 
� Cel nr 3 - Wdrażanie istniejących przepisów prawnych i skuteczne ich egzekwowanie 

oraz wspieranie służb odpowiedzialnych za prowadzenie działań 
ratowniczych oraz zapobieganie i przeciwdziałanie poważnym awariom. 

 
Działania 
 
� Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwdziałanie skutkom suszy 

Działania inwestycyjne 
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1) budowa suchych zbiorników i polderów powodziowych na rzece San; 
2) udrożnienie rzek i potoków poprzez budowę i przebudowę przepławek dla ryb, w celu 

umożliwienia ich migracji na istniejących budowlach piętrzących rzeki San oraz na 
potokach zlewni Sanu; 

3) utrzymanie rzek i potoków oraz związanej z nimi infrastruktury (w tym konserwacja  
i usuwanie skutków powodzi), w stanie technicznym zapewniającym swobodny spływ 
wód powodziowych i lodów - szczególnie dotyczy to budowli wodnych; 

4) przywrócenie prawidłowego funkcjonowania istniejących systemów melioracyjnych, na 
terenie miasta; 

5) w uzasadnionych przypadkach budowa zbiorników małej retencji oraz, w obszarach 
zabudowanych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi: budowa, modernizacja  
i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie obwałowań rzek: Sanu i Wiaru, a także regulacja  
i stabilizacja koryt rzek i potoków. 

Działania nieinwestycyjne 
1) wstępna ocena ryzyka powodziowego - sporządzanie dokumentu planistycznego  

(do 2011 r.); 
2) prowadzenie monitoringu sprawności urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej. 

 
� Minimalizowanie skutków zjawisk geodynamicznych 

Działania inwestycyjne: 
1) likwidacja skutków osuwisk. 

Działania nieinwestycyjne: 
1) monitoring ruchów masowych ziemi na obszarach największego zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i środowiska; 
2) stworzenie mapy istniejących osuwisk oraz potencjalnych obszarów osuwiskowych na 

terenie Przemyśla. 
� Zmniejszanie ryzyka i ograniczanie skutków poważnych awarii oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 
Działania inwestycyjne: 
1) wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego w zakresie ratownictwa 

ekologicznego i chemicznego, w tym zakup i modernizacja specjalistycznego sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego; 

Działania nieinwestycyjne: 
1) systematyczna weryfikacja listy potencjalnych sprawców awarii przemysłowych 

(corocznie) i wspieranie przygotowania planów i programów zmniejszających 
prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii; 

2) wspieranie współpracy instytucji oraz programów edukacji i informowania 
społeczeństwa w zakresie wystąpienia poważnych awarii, bezpieczeństwa biologicznego 
i GMO; 

3) wspieranie badań naukowych w zakresie wpływu GMO na różnorodność biologiczną. 
 

6.3.4. Rejony koncentracji działań 
Największe zagrożenie powodziowe na terenie miasta występuje wzdłuż biegów rzek: 

Sanu i Wiaru. Górski charakter potoków płynących przez miasto często jest przyczyną 
lokalnych powodzi i podtopień, powodujących znaczne szkody w tym zakresie. Większość 
zadań związanych z bezpieczeństwem powodziowym dotyczyć będzie Sanu i Wiaru.  Rejony 
priorytetowych działań w zakresie ochrony przed powodzią obrazuje załącznik graficzny - 
Mapa Nr 4 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”.  
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Na terenie miasta Przemyśla określone zostały tereny występowania osuwisk pewnych  
i nieczynnych oraz tereny, które ze względu na warunki fizjograficzne są potencjalnie 
osuwiskowe. Rejony priorytetowych działań w zakresie minimalizacji negatywnych skutków 
zjawisk geodynamicznych dotyczą w/w obszarów. 

 
Działania w zakresie poważnych awarii koncentrować się będą głównie w strefie 

osadniczej i na obszarach o dużych walorach przyrodniczych, wokół zakładów o 
zwiększonym ryzyku oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych i wojewódzkich służących do 
transportu materiałów niebezpiecznych. Rejony priorytetowych działań w tym zakresie 
przedstawia. 

 
Ze względu na brak wiarygodnej informacji o rejonach zamierzonego uwolnieniu GMO 

do środowiska, nie jest możliwe określenie rejonów koncentracji działań w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego. 
 
 

6.3.5. Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie 
zapobiegania zagrożeniom środowiska 

 
Tabela 33. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie zapobiegania  zagrożeniom  

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 
bazowym 2008  

Wartość w roku 
2015 Źródło danych 

Pojemność 
zabudowanych 

zbiorników małej retencji 
wodnej  [tys. m3] 

- - 
Podkarpacki Zarząd 
Melioracji Wodnej  

w Jarosławiu 

Długość zbudowanych 
obwałowań [ km] - - 

Podkarpacki Zarząd 
Melioracji Wodnej  

w Jarosławiu 
Długość 

zmodernizowanych 
obwałowań  [km] 

- Planowana modernizacja 
Podkarpacki Zarząd 
Melioracji Wodnej  

w Jarosławiu 
Długość uregulowanych 
koryt rzek i cieków [km] 

 
Planowane regulacje  

i modernizacje 
RZGW w Przemyślu 

Liczba opracowanych  
zewnętrznych planów 

operacyjno – 
ratowniczych [ szt.] 

2 br. d. Straż Pożarna 

Liczba podjętych  
interwencji w zakresie 

ratownictwa  
chemicznego i 

ekologicznego [szt.] 

- - Straż Pożarna 

Liczba poważnych awarii 
przemysłowych [ szt.] 

- - Straż Pożarna 

 
 

6.3.6. Działania priorytetowe w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska 
 

Tabela 34. Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych 
                  w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska 
                 (Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
                  Inwestycyjnym Miasta Przemyśla) 
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� Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz 

terenów przyległych  - Numer projektu: WND-RPPK.04.02.00-18-006/08); 
- okres realizacji: 2010, 
- źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

- wartość całkowita: 256 478,10 zł, 
- dofinansowanie: 215 976,65 zł. 
W ramach Projektu planowana jest budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych  
z kanałem odpływowym na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. R. Rosłońskiego  
w Przemyślu o pojemności 2 338m3. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano we 
wrześniu 2009 r. Prace rozpoczęto w lutym 2010 r.  W dniu 21 lipca 2010 r. zakończyła 
się rzeczowa realizacja projektu. 

� Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu (Numer 
projektu: WND-RPPK.04.04.00-18-047/09)  
- okres realizacji: 2010 
- źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

- wartość całkowita: 4 315 997,84 zł 
- dofinansowanie: 2 997 596,07 zł 
Celem projektu jest zabezpieczenie osuwiska znajdującego się na terenie Cmentarza 
Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu. Zakres rzeczowy prac obejmuje 
wykonanie trzech linii konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego 
odwodnienia powierzchniowego. Wody opadowe odprowadzane będą do 
zaprojektowanych komór rozsączających (drenażowych) zlokalizowanych poniżej 
cmentarza. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 3 marca 2010 r. W dniu 11 sierpnia 2010 r. podpisano umowę o 
dofinansowanie projektu. 

� Mapa terenów osuwiskowych, miasta Przemyśla. – wartość całkowita ok. 15 000 zł 
 
 

6.4. Gospodarka odpadami - PRIORYTET  3 
 

Informacje dotyczące zakładanych celów ekologicznych, priorytetowych działań  
i przedsięwzięć, zakładanych limitów w zakresie gospodarowania odpadami, rejony 
koncentracji działań zawarte są w integralnej części Programu jaką stanowi ”Plan gospodarki 
odpadami dla miasta Przemyśla na lata 2010-2013, z  perspektywą  do 2017 r.”. 
 

6.5. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność  
     - PRIORYTET  4 
 

Nakłady na realizację zadania 
[w tys. zł PLN] w latach 

Numer  zadania i symbol  wydziału 
realizującego / nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Źródło 
Finansowania 

Szacunkowy 
 koszt  
całkowity do 2010  r 2011-2015 Po 2015 r. 

112/Zadanie nr 73/GKI 
Odwodnienie i stabilizacja 
zbocza ul Sanockiej 

2010 - 
2012 

B. Gminy 358 16 342 - 
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6.5.1. Informacje ogólne 
 
Konieczność wykorzystywania alternatywnych źródeł energii wynika z potrzeby 

ograniczenia szkodliwych produktów spalania pierwotnych nośników (węgla i jego odmian) 
ograniczoności źródeł kopalnych, jak również dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego poszczególnych regionów. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych tj. biomasa, energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego lub geotermalnej 
jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne 
efekty ekologiczno - energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 
paliwowo - energetycznym świata przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania  
i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska. 

 
6.5.2. Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  

 
Cel nr 1 - Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnych  
Cel nr 2 - Zmniejszanie energochłonności gospodarki, zarówno w zakresie procesów  
                  wytwórczych, jak i świadczenia usług oraz konsumpcji. 
 
Kierunki działa ń 
Przedstawione działania zostały opracowane w oparciu o informacje uzyskane od 
Podkarpackiej Agencji Energetycznej. 
Działania inwestycyjne: 
1) Budowa instalacji wykorzystujących energię wiatru (tylko w wypadku jeśli budowa nie 

koliduje z ochroną środowiska i krajobrazu); 
2) Budowa nowych ciepłowni na biomasę oraz modernizacja istniejących sieci 

ciepłowniczych; 
3) Budowa urządzeń i instalacji do produkcji energii opartych na źródłach odnawialnych: 

a) energetyczne wykorzystanie biogazu (zagospodarowanie odpadów poprzez 
produkcję biogazu); 

b) budowa instalacji do estryfikacji; 
4) Inwestycje podnoszące efektywność energetyczną: 

a) budowa energooszczędnych budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

b) montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, 
c) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, bloków, domów – wymiana 

wyposażenia na energooszczędne, 
d) modernizacja oświetlenia ulicznego. 

Działania nieinwestycyjne: 
1) Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnych oraz pomoc dla 

wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz nowych 
rozwiązań technologicznych; 

2) Włączenie problematyki energii odnawialnej do planów zagospodarowania 
przestrzennego i planów rozwoju regionalnego; 

3) Systematyczne zwiększanie zaangażowania środków publicznych (budżetowych  
i pozabudżetowych) w realizację programów efektywności energetycznej; 

4) Podnoszenie świadomości z zakresu energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym  
i regionalnym poprzez programy szkoleniowe w ramach systemu edukacyjnego; 

5) Promowanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  
a także informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz 
technicznej. 
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6.5.3. Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
 

Cel krótkookresowy 
Cel nr 1 - Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym. 
 
Działania 
 
Działania inwestycyjne: 
1) Budowa instalacji do pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych m.in. 

z wykorzystaniem biomasy. 
Działania nieinwestycyjne: 
1) Dokonanie oceny zasobów energii odnawialnej i niezbędnej infrastruktury, wyznaczenie 

regionów preferowanych do rozwoju energetyki odnawialnej; 
2) Opracowanie programu badawczo - rozwojowego w zakresie alternatywnych źródeł 

energii; 
3) Uruchomienie systemu mechanizmów wspierających rozwój energetyki odnawialnej 

(działania promocyjne, ograniczenie zakresu koncesjonowania); 
4) Opracowanie programu obniżenia energochłonności przewozów osobowych  

i towarowych; 
5) Stworzenie strategii działań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

 
 
 
 
 

6.5.4. Rejony koncentracji działań 
 

Działania zmierzające do realizacji założonych celów należy w szczególności 
koncentrować na obszarach, gdzie występują udokumentowane źródła i zasoby energii 
odnawialnej. Produkcja i dostarczanie energii do odbiorców może odbywać się  
z następujących obiektów: siłowni wiatrowych, małych elektrowni wodnych, instalacji 
wykorzystujących biogaz i biomasę. 

 
Energia słoneczna może znacząco się przyczynić do zmniejszenia zużycia nośników 

zasilania oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych na całym obszarze miasta. Energia 
pozyskiwana z tego źródła przeznaczona jest w Przemyślu do wspomagania ogrzewania 
budynków użyteczności publicznej, budynków jednorodzinnych, obiektów gospodarczych 
oraz do podgrzewania wody użytkowej i w basenach. 

 
Obecnie w Przemyślu, jak i na Podkarpaciu obserwuje się wzrost zainteresowania 

alternatywnym paliwem jakim jest biomasa. Jest to rodzaj najstarszego i najszerzej 
wykorzystywanego paliwa np. poprzez: spalanie biomasy roślinnej (drewna opałowego  
z lasów, odpadów drzewnych z tartaków, zakładów meblarskich i in., słomy), spalanie śmieci 
komunalnych, wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. z rzepaku), fermentację 
alkoholową (np. trzciny cukrowej lub ziemniaków) w celu wytworzenia etanolu jako dodatku 
do paliw silnikowych, uzyskiwanie biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej 
odpadowej masy organicznej, energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego.  
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Składowisko odpadów komunalnych daje możliwość pozyskiwania powstającego 
biogazu, wykorzystywanego zarówno do produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej.  

 
Powstające w Przemyślu, w oczyszczalni ścieków, osady ściekowe, których przeróbka 

odbywa się poprzez fermentację beztlenową dwustopniową: termofilną i mezofilną są 
zgęszczane i odwadniane mechanicznie a następnie wykorzystywane  przyrodniczo.   

Energia uzyskana ze spalania powstającego w czasie fermentacji biogazu, stanowi 
odnawialne źródło energii cieplnej, wykorzystywane do centralnego ogrzewania i do 
ogrzewania komór fermentacji oraz, w mniejszym stopniu, do produkcji prądu. 
 
 

6.5.5. Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

 
Tabela 34. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł  
                 odnawialnych  
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 
bazowym 2008  

Wartość w roku 
2015 

Źródło 
danych 

Budowa elektrowni wiatrowych [szt.] - - PAE 
Rozbudowa  i modernizacja kotłów do spalania 

biomasy [szt.] 
  PAE 

Budowa energooszczędnych budynków[szt.]   PAE 
Budowa ciepłowni na biomasę [szt.]   PAE 

Montaż kolektorów, ogniw fotowoltaicznych [szt.]   PAE 
Energetyczne wykorzystanie biogazu [szt.]   PAE 

Budowa instalacji do estryfikacji [szt.]   PAE 

 
 
 

6.5.6. Działania priorytetowe w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych  

 
Działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
� Kompleksowa modernizacja kotła OR - 32 FIBRIS SA w Przemyślu – Projekt 
środowiskowy, który otrzymał  wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.4).  
- Całkowita wartość projektu 6 000 000 zł PL 
- Poziom dotacji UE 3 000 000 zł PL 
- Kwota dofinansowania  UE po zakończeniu projektu – 2 740 000,00 zł PL 
- W wyniku modernizacji przystosowano kocioł OR – 32 do spalania węgla i biomasy. 

� Urban Sol + Project - Projekt „Energia słoneczna Cieplna w zabudowie miejskiej 
podlegającej renowacji i budynkach chronionych” - miasto Przemyśl, wspólnie  
z Instytutem Energii Odnawialnej złożyło wniosek do Brukseli o włączenie do projektu. 
Uzyskano wstępną pozytywną opinię. Program obejmuje okres 3 lat od momentu 
włączenia. Jest to program miękki, dotyczy wymiany doświadczeń, technik  oraz 
edukacji i propagandy, w 80 % finansowany przez UE.  

� Biogaz z Oczyszczalni ścieków w Przemyślu – Modernizacja oczyszczalni 
przeprowadzona w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym ze 
środków Unii Europejskiej (fundusz ISPA). Nowa część osadowa i biogazowa pozwoli 
na uzyskanie neutralnych dla środowiska osadów pościekowych, przystosowanych do 
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przyrodniczego wykorzystania. Biogaz, który powstanie w wyniku fermentacji osadów, 
będzie wykorzystywany do ogrzewania obiektów oczyszczalni oraz do wytwarzania 
energii elektrycznej.  

� Biogaz ze Składowiska odpadów w Przemyślu. Przeprowadzono badania przez Instytut 
Nafty i Gazu. Ich celem było sprawdzenie zasobów i jakości biogazu wytwarzanego  
w wyniku rozkładu odpadów. W planach jest wykorzystanie gazów, jako energii 
odnawialnej do pozyskania energii cieplnej, a także prądu. W chwili obecnej na terenie 
przemyskiego składowiska do magazynowania odpadów wykorzystywane są trzy z 
pośród siedmiu tzw. kwater. W każdej z nich znajdują się odpowiednio zabezpieczone, 
przysypane ziemią odpady. W wyniku ich rozkładu powstają biogazy, które 
odprowadzane są nad powierzchnie przez specjalne kominy wentylacyjne. Do tej pory 
były one spalane bezproduktywnie. Zakład Usług Komunalnych planuje wykorzystać 
biogaz, jako energię odnawialną do celów gospodarczych. Mogłaby ona posłużyć do 
zasilania cieplnego budynków znajdujących się na terenie zakładu. Jeżeli udałoby się 
pozyskać dużo energii moglibyśmy przekazywać ją do ogrzewania np. osiedla, jeżeli 
powstałoby ono gdzieś w sąsiedztwie. Koncepcyjnie przewidziany jest montaż dwóch 
generatorów służących do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystywanie do 
ich zasilania również biogazu. 
 
 
6.6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz  

     zrównoważony rozwój lasów - PRIORYTET  5 
 

6.6.1. Informacje ogólne 
Rezultatem realizacji priorytetu będzie doskonalenie ochrony systemu obszarów 

chronionych, rozpoznawanie zasobów przyrodniczych, opracowywanie planów ochrony oraz 
wdrażanie zapisów planów ochrony, a także utrzymanie tradycyjnego krajobrazu,  przede 
wszystkim na terenach parków krajobrazowych. 

Rezultatem realizacji przedsięwzięć dotyczących gospodarowania lasami będzie 
racjonalizacja struktury przestrzennej lasów, wzrost stabilności ekosystemów leśnych, 
udoskonalenie struktury gatunkowej i funkcjonalnej oraz możliwości pełnienia wielorakich 
funkcji lasu a także polepszenie stanu środowiska i kształtowanie optymalnej granicy polno-
leśnej. 

 
6.6.2. Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  

 
Cele średniookresowe 
Cel nr 1 - Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 
Cel nr 2 - Podnoszenie wartości krajobrazu poprzez działania skierowane na ochronę, 
                  zrównoważone gospodarowanie, planowanie i odtwarzanie krajobrazów oraz 
                   uaktywnianie społeczeństwa w decydowaniu o losie otaczającego krajobrazu. 
Cel nr 3 - Zachowanie korzystnego wpływu lasu na równowagę środowiska i warunki życia 
                   ludzi, w szczególności ochrona, zwiększanie, i przywracanie różnorodności  
                   biologicznej lasów na poziomie ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym. 
Cel nr 4 - Utrzymanie i wzmacnianie społeczno - ekonomicznej funkcji lasów, współpraca  
                    w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu z administracją 
                     państwową i samorządową na poziomie regionalnym, i Euro regionalnym. 
 
Kierunki działa ń 
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Podstawowe kierunki działań wynikają z celów określonych w polityce ekologicznej 
państwa oraz z istniejących uwarunkowań przyrodniczych na obszarze miasta. Większość 
działań ma charakter ciągły, wykraczający poza horyzont czasowy niniejszego Programu. 
Obejmują one m.in. wspieranie prac badawczych i monitoringowych, oraz bieżącą ochronę 
różnorodności biologicznej. 
Priorytetowe działania to: 
� Utrzymanie ciągłości i spójności przestrzennej terenów objętych ochroną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, 
� Utrzymanie ochrony czynnej na powierzchniowych formach ochrony przyrody, 
� Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Obszarów NATURA 2000, 
� Współpraca transgraniczna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 
� Tworzenie kompleksów leśnych połączonych z korytarzami ekologicznymi, 
� Zalesianie nieużytków, 
� Ochrona lasów, w tym dostosowanie składu gatunkowego drzewostanu do warunków 

siedliskowych, 
� Monitorowanie stanu lasów, 
� Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej oraz poprawy stanu zagospodarowania 

lasów niepaństwowych. 
Działania inwestycyjne: 
1) Renaturyzacja cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie wodno - 

błotnych i cennych nieleśnych (praca ciągła); 
2) Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody (praca ciągła, 37 drzew pomnikowych) 

oraz pielęgnacja istniejących elementów różnorodności biologicznej; 
3) Utrzymanie ciągłości i tworzenie korytarzy ekologicznych (poprzez zalesienia  

i zadrzewienia); 
4) Przebudowa drzewostanów leśnych, na rzecz wielogatunkowych, zgodnych  

z siedliskiem; 
5) Zalesianie terenów nieprzydatnych do użytkowania rolniczego. 
 

Działania nieinwestycyjne: 
1) Opracowywanie planów ochrony dla Obszarów NATURA 2000 oraz działania mające na 

celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej 
NATURA 2000; 

2) Ustanawianie i aktualizacja planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Winna Góra, Jamy 
(praca ciągła); 

3)  Opracowanie planów ochrony dla Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego; 
4) Utrzymanie ochrony Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
5) Prowadzenie edukacji ekologicznej (praca ciągła); 
6) Ochrona dolin rzecznych  (Sanu i Wiaru) i ważnych ponadlokalnych korytarzy 

ekologicznych (praca ciągła), 
7) Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej miasta (praca ciągła); 
8) Opracowanie i wdrażanie programu ochrony terenów zieleni w mieście. 

 
Działania nieinwestycyjne w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej: 
1) Realizacja planów urządzania lasów PGL oraz uproszczonych planów dla lasów 

niepaństwowych, z uwzględnieniem programu ochrony ekosystemów leśnych; 
2) Wdrażanie programu zalesiania; 
3) Monitoring zagrożeń lasów; 
4) Prowadzenie banku danych o lasach; 
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5) Podnoszenia świadomości i wiedzy ekologicznej, w tym szkolenia właścicieli lasów 
niepaństwowych nt. prawidłowych zasad zagospodarowania lasów i prowadzenia 
gospodarki leśnej, oraz projekty informacyjne i edukacyjne; 

6) Doskonalenie współpracy jednostek organizacyjnych lasów państwowych z jednostkami 
odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne w zakresie umiejscowienia problematyki 
leśnej w opracowaniach dotyczących miasta; 

7) wykonanie opracowań określających potencjalne tereny do zalesień i zadrzewień. 
 
 

6.6.3. Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji 
 
Cele krótkookresowe 
 
Cel nr 1 – Bieżąca aktualizacja danych dotyczących zasobów przyrodniczych i kulturowych 
                  miasta, objętych ochroną prawną; 
Cel nr 2 – Ochrona zasobów krajobrazowych realizowana poprzez uwzględnienie  
                  problematyki w dokumentacji planistycznej; 
Cel nr 3 – Ochrona cennych przyrodniczo obiektów i obszarów  przed naporem  
                  inwestycyjnym; 
Cel nr 4 - Ochrona ważnych przyrodniczo, obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych  
Cel nr 5 –Bieżące utrzymanie terenów zieleni; 
Cel nr 6 – Tworzenie nowych terenów zieleni, miejsc wypoczynku i rekreacji; 
Cel nr 7 – Zachowanie i ochrona zasobów leśnych; 
Cel nr 8 – Zalesiania zgodnie z planami zalesień. 
 
Kierunki działa ń 
 
Działania w zakresie ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej  
i zrównoważonego rozwoju lasów mają w większości charakter pozainwestycyjny oraz są 
prowadzone w sposób ciągły. 
Działania pozainwestycyjne: 
1) Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej miasta; 
2) Opracowanie programu ochrony terenów zieleni i krajobrazu dla miasta; 
3) Pogodzenie celów ekologicznych z rozwojem infrastruktury miasta; 
4) Ochrona terenów chronionych przyrodniczo, przed naporem inwestycyjnym; 
5) Ochrona bioróżnorodności, w tym chronionych gatunków flory i fauny występujących na 

terenie miasta, 
6) Uwzględnienie wymogów ochrony przyrody w trakcie opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 
7) Utrzymanie istniejących  i tworzenie nowych terenów zieleni na terenie miasta; 
8) Monitoring zagrożeń terenów zieleni, ze strony patogenów i szkodników; 
9) Kontynuowanie „Uproszczonego Planu urządzenia lasu mienia komunalnego miasta 

Przemyśla na lata 2009 -2018”; 
10) Szczególna ochrona terenów wodno – błotnych poprzez utrzymanie retencji wodnej; 
11) Monitorowanie stanu zdrowotnego drzewostanów w lasach; 
12) Pielęgnacja i utrzymanie porządku w lasach prywatnych; 
13) Ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące zalesień  

i zadrzewień, wyznaczenie lub zaktualizowanie granicy polno-leśnej; 
14) Realizacja działań na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy ekologicznej dotyczącej 

ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz lasów. 
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Działania inwestycyjne: 
1) Tworzenie ścieżek dydaktycznych, tras pieszych i rowerowych jako cześć prowadzonej 

edukacji ekologicznej; 
2) Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody; 
3) Wspieranie finansowe ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych; 
4) Wykup gruntów na tworzenie terenów zieleni miejskiej; 
5) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno – turystycznej; 
6) Przebudowa drzewostanów zmienionych i silnie uszkodzonych lub niezgodnych  

z siedliskiem; 
7) Zalesianie gruntów nieprzydatnych do użytkowania rolniczego. 

 
6.6.4. Rejony koncentracji działań 

 
Działania koncentrować się będą na terenach objętych prawną ochroną przyrody, na terenach 
ochrony zieleni i krajobrazu, terenach leśnych, wodno błotnych i dolinach rzecznych. 
Zakładane działania dotyczące ochrony, poprawy stanu i zapewnienia trwałości, 
różnorodności biologicznej i ekosystemów leśnych.  Realizowane będą jako proces ciągły na 
całym obszarze miasta. 
 

6.6.5. Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zrównoważonego rozwoju 
lasu  
 

Tabela 35 Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony różnorodności 
                  biologicznej i krajobrazowej oraz zrównoważonego rozwoju lasu  

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 

2010 powierzchnia  
lub ilość  

Oczekiwane zmiany w wyniku  
realizacji POŚ  

do 2017 r 
Parki Krajobrazowe*  91,67 ha ↑   → 

Rezerwaty 2,11 ha ↑   →  
Obszary Natura 2000*  3 szt ↑   → 

Pomniki przyrody 40 szt. ↑   → 
Stanowiska dokumentacyjne*  1 szt ↑   → 

Parki miejskie 4 szt ↑   → 
Zieleń uliczna b.d. ↑   → 

Zieleń forteczna b.d. ↑   → 
Lasy komunalne 29,1 ha ↑   → 
Lasy państwowe 92,0 ha ↑   → 
Lasy prywatne 37,9 ha ↑   → 

↑ wzrost lub  - → utrzymanie wielkości 
*Obszary i obiekty chronione, które zostały włączone w obszar miasta w wyniku zmian administracyjnych 
granic miasta w dniu 1.01.2010. 

 
 

6.6.6. Działania priorytetowe w zakresie ochrony różnorodności biologicznej  
i krajobrazowej oraz zrównoważonego rozwoju lasu 

 
Tabela 36. Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej  
                 i zrównoważonego rozwoju lasów 
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(Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)  

 
� Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku Miejskiego  

w Przemyślu (Numer projektu: WND-RPPK.06.00.00-18-001/10) 
- Okres realizacji: 2007 – 2012 
- Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

- Wartość całkowita: 22 448 363,92 zł 
- Dofinansowanie: 13 152 000,00 zł 

 
Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim 

1. Remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych – projektuje się, że główny budynek 
zamku zachowa swój układ funkcjonalno – przestrzenny z podziałem na strefy 
użytkowania: rearanżacja istniejącej sali teatralnej polegającą na zmianie 
ukształtowania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych  
i nowym wystrojem wnętrz zarówno sali teatru Fredreum jak i pomieszczeń foyer, 
kuluarów i modernizacją zaplecza aktorskiego i technicznego, modernizacja  
i rearanżacja sali kominkowej w baszcie wschodniej, remont i modernizacja zespołów 
sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

2. Remont murów i baszt. 

Nakłady na realizację zadania 
[w tys. zł PLN] w latach 

Numer  zadania i symbol  wydziału 
realizującego / nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Źródło 
Finansowania 

Szacunkowy 
 koszt  
całkowity do 2010  r 2011-2015 Po 2015 r. 

114/Zadanie nr 75/GKI (52/GKI) 
Modernizacja Zamku 
Kazimierzowskiego wraz z 
rewitalizacją Parku Miejskiego w 
Przemyślu 

2007 - 
2012 

B. Gminy 
UE 

25 396,13 5 727,31- 
9 671,04 
9 997,78 

 
- 

115/Zadanie nr 76/GKI (53/GKI) 
Przemyski trakt królewski – 
Budowa podziemnej  trasy 
turystycznej 

2001 - 
2011 

B. Gminy 
 

4 783 773 4 010 - 

116/Zadanie nr 1/KZ 
Zagospodarowanie trasy od 
Bramy Sanockiej Dolnej przez 
obiekt forteczny Bramę  Sanocką 
Górną i mur obronny, Fort Trzy 
Krzyże, do Bramy na Zniesieniu 
oraz Rewitalizacja drogi 
fortecznej Kruhel Wielki, w 
ramach projektu 
„Zagospodarowanie zespołu 
zabytkowego Twierdzy Przemyśl 
w celu udostępnienia dla 
turystyki kulturowej – etap I” 

2007 - 
2012 

B. Gminy 
UE 

3 678,8 201,3 523,0 
2 954,5 

- 

117/Zadanie nr 77/GKI (54/GKI) 
Fort aktywny Twierdzy Przemyśl 

2009 - 
2013 

B. Gminy 6 500  1 500  5 000  - 

121/Zadanie nr 79/GKI (58/GKI) 
Przemyski Park Sportowo – 
Rekreacyjny; Akwen Wodny  

2006 - 
2016 

B. Gminy 31 200  450  7 000  23 750  

83/Zadanie nr 44/GKI 
Modernizacja Parku „Lipowica” 

2012 - 
2013 

B. Gminy 530 - 530 - 

22/Zadanie nr13/ZDM (20/ZDM) 
Rewitalizacja Starówki 

2012 - 
2012 

B. Gminy 500 - 500 - 
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3. Modernizacja infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej, 
elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, c.o., modernizacja kotłowni. 

4. Renowacja dziedzińca zamkowego. 
5. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego: remont alej na wzgórzu zamkowym wraz z 

ciągiem schodów oraz modernizacja oświetlenia,  zabezpieczenia skarp wzgórza 
zamkowego przed osuwaniem, remont istniejącego punktu widokowego oraz 
utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto, zagospodarowanie 
terenu wokół istniejącej altany na wzgórzu zamkowym, mała architektura (ławki, kosze 
na śmieci). 

 
Zakres prac w Parku Miejskim 

1. Modernizacja oświetlenia parkowego (całkowita wymiana istniejących opraw i źródeł 
światła, wymiana okablowania i słupów). 

2. Modernizacja alejek parkowych (wymiana obrzeży i nawierzchni wraz z wykonaniem 
odwodnienia powierzchniowego). 

3. Rewitalizacja ekosystemu stawowego (przebudowa istniejącego naturalnego koryta 
cieku wodnego wraz z systemem stawowym). 

4. Budowa nowych i uzupełnienie elementów małej architektury (remont istniejących 
dwóch placów zabaw, ławki, kosze na śmieci). 

 
Projekt ujęty w „Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”. W kwietniu 2009 r. Gmina Miejska 
Przemyśl podpisała umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego, 
29 czerwca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Przewidywany termin 
zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2012 r. 
 
 
 
 
 

6.7 Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej  
     -- PRIORYTET  6 
 

 
6.7.1 Informacje ogólne 

 
Priorytety i działania, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dla miasta 

Przemyśla, zostały określone na podstawie „Programu ochrony powietrza dla strefy Miasto 
Przemyśl”. Wszystkie, zawarte w nim priorytetowe działania mają na celu zmniejszenie 
ponadnormatywnego poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10, do poziomu dopuszczalnego 
i stabilne utrzymanie go na tym poziomie.  
 

6.7.2 Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
 
Cele średniookresowe: 
Cel nr 1. - Poprawa jakości powietrza, przede wszystkim w zakresie substancji o stężeniach 
                  ponadnormatywnych, objętych działaniami naprawczymi w Programie ochrony  
                  powietrza; 
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Cel nr 2 - Utrzymanie na poziomach poniżej dopuszczalnych pozostałych – nie objętych  
                 Programem ochrony powietrza, substancji w powietrzu. 
 
Kierunki działa ń: 
Działania inwestycyjne: 
1) ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem 

poprzez budowę obejść drogowych miasta, modernizację istniejących połączeń 
komunikacyjnych, remonty dróg, rozwój i modernizację transportu kolejowego i 
zbiorowego w mieście, tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego;  

2) redukcja niskiej emisji poprzez: centralizację zaopatrzenia w ciepło w mieście, 
modernizację istniejących źródeł ciepła — poprawę sprawności w procesach spalania  
i stosowanie ekologicznych nośników energii, modernizację linii przesyłowych, 
termomodernizację budynków;  

3) ograniczanie emisji z dużych źródeł spalania paliw celem wypełnienia wymagań 
dyrektywy IPPC z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik BAT poprzez m.in.: 
modernizację technologii w celu prowadzenia mniej energochłonnej produkcji, 
zastosowanie ekologicznych nośników energii w instalacjach wykorzystujących węgiel, 
udoskonalanie procesów spalania paliw prowadzące do zmniejszenia zużycia paliw, 
modernizację urządzeń ochrony środowiska.  

Działania nieinwestycyjne: 
1) monitoring i ocena jakości powietrza w strefie zgodnie z wymogami ustawowymi; 
2)  realizacja naprawczego programu ochrony powietrza; 
3) działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników energii, edukacja na 
temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych różnego pochodzenia; 

4) stymulowanie władz miejskich do opracowania planów cyrkulacji ruchu drogowego; 
5) promowanie proekologicznych środków zbiorowego transportu (transport kolejowy); 
6) promowanie komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego na terenach miejskich;  
7) stymulowanie zakładów do wprowadzania systemów zarządzania środowiskiem; 
8) kontrola wypełniania obowiązku pozwoleń zintegrowanych w jednostkach 

eksploatujących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, będące 
dużymi źródłami spalania paliw.  

6.7.3 Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
 
Cele krótkookresowe  
Cel nr 1 - Poprawa stanu jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego 
                 PM10 
Cel nr 2 - Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych i energetyki, emisji z transportu 
                    oraz emisji niskiej ze źródeł komunalnych i ogrzewnictwa indywidualnego  
 
Kierunki działa ń 
 
Ochrona powietrza atmosferycznego  
 
Działania inwestycyjne:  
1) realizacja naprawczego Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Przemyśl: 
2)  realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej a w szczególności: 

budowy obwodnic w ciągach dróg krajowych, budowy innych obejść drogowych oraz 
remonty nawierzchni i przebudowy dróg o małej przepustowości; 
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3) kompleksowe rozwiązania problemów komunikacji miejskiej, w tym modernizacja 
taboru; 

4) wprowadzenie alternatywnych środków komunikacji zbiorowej (szynobusu); 
5) tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego, poprzez budowę ścieżek 

rowerowych;  
6) redukcja niskiej emisji poprzez: modernizacje układów technologicznych kotłowni 

komunalnych i w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem paliw 
ekologicznych oraz linii przesyłu ciepła, budowę sieci gazowej celem umożliwienia 
wykorzystania gazu w indywidualnych systemach grzewczych, termomodernizację 
budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ; 

7) ograniczenie emisji z procesów przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni poprzez:  
modernizacje i hermetyzacje procesów technologicznych, modernizacje układów 
technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, wprowadzanie nowoczesnych technik 
spalania paliw, zastosowanie paliw ekologicznych w instalacjach wykorzystujących jako 
paliwo węgiel kamienny, zwiększanie w produkcji energii udziału energii 
wyprodukowanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych np. biomasa rolnicza, odpady z 
przemysłu drzewnego, meblarskiego, wdrażanie technologii ograniczających emisję 
zanieczyszczeń specyficznych, instalowanie nowych oraz poprawa sprawności 
funkcjonujących urządzeń do redukcji zanieczyszczeń. 

 
Działania nieinwestycyjne:  
1) wzmocnienie systemu monitoringu i dalsza kontrola stężeń PM10 w strefie miasto 

Przemyśl; 
2) coroczna oceny jakości powietrza w województwie (WIOS w Rzeszowie) zgodnie  

z wymogami obowiązującego prawa;  
3) kontrola wdrażania programu ochrony powietrza dla miasta Przemyśla;  
4) propagowanie zwiększania wykorzystania paliw alternatywnych (np. biopaliw); 
5) promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii;  
6) działania kontrolne WIOS w zakładach przemysłowych w zakresie realizacji programów 

naprawczych wynikających z pozwoleń zintegrowanych, głównie w odniesieniu do 
podmiotów, w których funkcjonują instalacje wymagające uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, będące dużymi źródłami spalania paliw. 
 

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. 
� 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. 
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Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł liniowych: 
� Budowa obwodnicy Przemyśla. 
� Modernizacja taboru MZK (wymiana 30 autobusów). 
 

Ochrona klimatu i warstwy ozonowej  
Wszystkie kierunki działań oraz realizujące je działania inwestycyjne i nieinwestycyjne 
określone dla ochrony powietrza atmosferycznego będą jednocześnie przeciwdziałać 
zmianom klimatu.  
 
Działania inwestycyjne: 
1) wszystkie działania inwestycyjne w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do 

powietrza; 
2) hermetyzacja procesów w kopalnictwie gazu, uszczelnianie i usprawnianie procesów 

przesyłu gazu ziemnego oraz wykorzystywanie do produkcji energii biogazu 
(zawierającego metan) np. z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów bytowych; 

3) wszystkie działania w odniesieniu do gospodarki odpadami (zmniejszenie ilości odpadów 
u źródła, odzysk odpadów, wykorzystanie gazu wysypiskowego), gospodarki leśnej 
(zwiększanie lesistości - jeden ze sposobów pochłaniania C02) i rolnej (rozwój upraw 
energetycznych).  

 
Działania nieinwestycyjne:  
1) promowanie i wspieranie wzorców konsumpcji i produkcji pożądanych z punktu 

widzenia ochrony klimatu oraz kreowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony 
warstwy ozonowej; 

2) kontrola (WIOS) wycofania z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę 
ozonową za wyjątkiem dopuszczonych przez Protokół montrealski oraz regulacje Unii 
Europejskiej.  

 
 
 
 
 

6.7.4 Rejony koncentracji działań 
Działania w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego i ograniczania emisji 
zanieczyszczeń mających na celu ochronę powietrza i klimatu będą się koncentrować  
w strefie miasta Przemyśla, gdzie stwierdzono przekroczenie poziomu stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu, określonych przepisami prawa. 
 
 

6.7.5 Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony 
powietrza atmosferycznego i klimatu 

 
Tabela 37. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony powietrza 
                  atmosferycznego i klimatu 

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 
bazowym 2008  

 

Oczekiwane zmiany  
w wyniku  

realizacji POŚ  
do 2017 r 

Klasa strefy miasta Przemyśl C ↑ 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 111,5 tys. Mg ↓ 
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atmosferycznego przez podmioty 
korzystające ze środowiska, na obszarze 

miasta Przemyśla 
Emisja dwutlenku siarki (S02) 6 000 - 9 000 kg/km2 ↓ 

Emisja tlenku azotu (NOx) 1 000 – 2 500 kg/km2 ↓ 
Emisja pyłów 5 000 kg/km2 ↓ 
↑ wzrost lub ↓ spadek  wielkości 
 
 

6.7.6 Działania priorytetowe w zakresie ochrony powietrza 
 
Tabela 38. Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 

(Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)  



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017r. 
 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 
 

126

Nakłady na realizację zadania 
[w tys. zł PLN] w latach 

Numer  zadania i symbol  wydziału 
realizującego / nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Źródło 
Finansowania 

Szacunkowy 
 koszt  
całkowity do 2010  r 2011-2015 Po 2015r. 

Termomodernizacja budynków 
53/Zadanie nr 16/GKI 
Modernizacja budynku świetlicy 
przy ul. Kruhel Wielki 

2013 - 
2013 B. Gminy 142 - 142 -- 

54/Zadanie nr 2/GKI 
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 6 

2010 - 
2011 

B. Gminy 
UE 

2 850 610 740 
1 500 

- 

56/Zadanie nr 19/GKI 9 (13/GKI)  
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 5 

2007-
2013 

B. Gminy 929,2 269,2 660 - 

57/Zadanie nr 20/GKI (14GKI) 
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 11 

2008 – 
2012 

B. Gminy 756 506 250 - 

58/Zadanie nr 21/GKI (15GKI)  
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 14 

2013 – 
2015 

B. Gminy 1 773 - 1 773 - 

59/Zadanie nr 22/GKI (16/GKI)  
Termomodernizacja Zespołu 
Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi  im. Orląt 
Lwowskich 

2013 – 
2015 

B. Gminy 3 435 - 3 435 - 

61/Zadanie nr 24/GKI 
Modernizacja i wyposażenie 
obiektów oświatowych na terenie 
miasta Przemyśla 

2012 - 
2013 

B. Gminy 
 

404 - 404 - 

63/Zadanie nr 26/GKI (21/GKI) 
Przebudowa budynku I LO 

1999 – 
2012 

B. Gminy 
 

3 262 2 762 500 
 

- 

64/Zadanie nr 27/GKI (22/GKI) 
Przebudowa budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 

2009 – 
2013 

B. Gminy 
 

885 12 873 - 

66/Zadanie nr 29/GKI (24/GKI) 
Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Elektronicznych i 
Ogólnokształcących 

2010 – 
2013 

B. Gminy 
 

790,4 40,3 750,3 - 

67/Zadanie nr 30/GKI (25/GKI) 
Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Mechanicznych i 
Drzewnych 

2012 – 
2014 

B. Gminy 
 

1 747 - 1 747 - 

68/Zadanie nr 31/GKI (26/GKI) 
Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Ekonomicznych 

2013 – 
2014 

B. Gminy 
 

1 000 - 1 000 - 

Modernizacja i budowa oświetlenia 
84/Zadanie nr 45/GKI (42/GKI) 
Rewitalizacja oświetlenia ulic 
Starego Miasta 

2001 – 
2014 

B. Gminy 1 360 825 535 
 

 

85/Zadanie nr 46/GKI (49/GKI) 
Kompleksowa modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie 
GMP 

2006 – 
2014  
 

B. Gminy 
 

3 448 1 174 2 274 - 

86/Zadanie nr 47/GKI  (44/GKI) 
Budowa oświetlenia w ulicach: 
Skolimowska, Smolna, Okrężna, 
Droga Hurecka, Północna, 
Wschodnia, Niecała, Wola 

2009 – 
2013 

B. Gminy 
 

505 70 435 - 

87/Zadanie nr 48/GKI (45/GKI) 
Bud.  oświetlenia ul. Topolowej 

2010 – 
2012 

B. Gminy 
 

287 10 277 - 

88/Zadanie nr 49/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Witoszyńskiej 

2012 - 
2013 

B. Gminy 165 - 165 - 

89/Zadanie nr 50/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Jasińskiego 

2012- 
2013 

B. Gminy 110 - 110 - 

90/Zadanie nr 51/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Grochowskiej 

2012 - 
2014 

B. Gminy 98 - 98 - 

91/Zadanie nr 52/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Mariackiej 

2012 - 
2013 

B. Gminy 34 - 34 - 

92/Zadanie nr 53/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Koszykowej 

2012 - 
2012 

B. Gminy 48 - 48 - 

93/Zadanie nr 55/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Rosłońskiego 

2012 - 
2013 

B. Gminy 210  - 210 - 

94/Zadanie nr 56/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Radosnej 

2012 - 
2013 

B. Gminy 51 - 51 - 

95/Zadanie nr 57/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Polnej 

2012 - 
2013 

B. Gminy 84 - 84 - 

96/Zadanie nr 58/GKI  Budowa 
oświetlenia ulic Ceramicznej i 
Gazowej 

2012 - 
2014 

B. Gminy 205 - 205 - 

97/Zadanie nr 58/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Sybiraków 

2012 - 
2014 

B. Gminy 52 - 52 - 

98/Zadanie nr 59/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Gliniana 

2012 - 
2012 

B. Gminy 17 - 17 - 

99/Zadanie nr 60/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Szańcowej 

2012 - 
2014 

B. Gminy 175 - 175 - 

100/Zadanie nr 61/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Granicznej 

2012 - 
2012 

B. Gminy 26 - 26 - 

101/Zadanie nr 62/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Mokrej 

2012 - 
2013 

B. Gminy 97 - 97 - 

102/Zadanie nr 63/GKI  Budowa 
oświetlenia  w ul. Akacjowa, Ks. 
J. Balickiego, Bławatkowa, 
Chocimska, Czerwieńska, 
Domowa, Mieszka I, Rodzinna, 
Skalna, mjr Sucharskiego, 
Tatarska, Żwirowa 

2012 - 
2015 

B. Gminy 485 - 485 - 

103/Zadanie nr 64/GKI  Budowa 
oświetlenia w ul: Kruhelska, 
Gołębia, Pawia 

2013 - 
2015 

B. Gminy 318 - 318 - 

104/Zadanie nr 65/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Budowlanych 

2013 - 
2014 

B. Gminy 75 - 75 - 

105/Zadanie nr 66/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Mokrej 

2013 - 
2013 

B. Gminy 21 - 21 - 

106/Zadanie nr 67/GKI  Budowa 
oświetlenia ul. Sanatoryjna, 
Obronna 

2013 - 
2015 

B. Gminy 190 - 190 - 

107/Zadanie nr 68/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Sanowej 

2013 - 
2014 

B. Gminy 80 - 80 - 

108/Zadanie nr 69/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Gen Andersa 

2014 - 
2015 

B. Gminy 83 - 83 - 

109/Zadanie nr 70/GKI  Budowa 
oświetlenia ulicy Wąskiej 

2014 - 
2015 

B. Gminy 105 - 105 - 

Ograniczenie emisji pyłu ze źródeł liniowych 
8/Zadanie nr 1/ZDM Budowa 
wschodniej drogi obwodowej 
miasta Przemyśla  łączącej drogę 
krajową nr 77 z drogą krajową  
nr 28. Uchwała o zaciągnięciu 
zobowiązań na lata 2011 - 2012 

2005 – 
2012 

B. Gminy 
UE 

327 534,79  41 323,7 
 

113  984,6 
172 226,6 

- 
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9/Zadanie nr 8/GKI(3/ZDM) 
Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 885 na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Łukasińskiego 
do skrzyżowania z ul Fabryczną. 
Uchwała o zaciągnięciu 
zobowiązania na lata 2011 

2010 - 
2011 

B. Gminy 
UE 

6 448,41 2 864,41 1 075,3  
2 509,03 

- 

10/Zadanie nr 9/GKI (4/ZDM) 
Przebudowa dróg powiatowych 
w Przemyślu – ul: Armii 
Krajowej, Paderewskiego, 
Okrzei, Lelewela.  
Uchwała o zaciąganiu 
zobowiązań na lata 2011 

2010 – 
20011 

B. Gminy 
UE 

7 109,97 886,13 1 867,15  
4 356,69 

- 

11/Zadanie nr 2/ZDM (5/ZDM) 
Kapitalny remont mostu w ciągu 
ul. Topolowej wraz z przebudową 
ul. Topolowej i Ofiar Katynia 

2008 -
2014 

B. Gminy 19 000,0 11 000,0 8 000,0 - 

12/Zadanie nr 3/ZDM (7/ZDM) 
Modernizacja ul. B Chrobrego 

2001 - 
2013 

B. Gminy 1 950,0 1 133,0 817,0 - 

13/Zadanie nr 4/ZDM (8/ZDM) 2012 - 
2015 

B. Gminy 4 900,0 - 4 900,0  

14/Zadanie nr 5/ZDM (10/ZDM) 
Modernizacja ul. Lwowskiej od 
skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia 
do granicy miasta  

1998 - 
2014 

B. Gminy  10 800,0 3 186,0 7 614,0  

15/Zadanie nr 6/ZDM (11/ZDM) 
Przebudowa ul. Wysockiego 

2012 – 
2015 

B. Gminy 8 750,0 - 8 750,0 - 

16/Zadanie nr 7/ZDM (12/ZDM) 
Przebudowa ul. Zawiszy 
Czarnego 

2013 - 
2013 

B. Gminy 750,0 - 750,0 - 

17/Zadanie nr 8/ZDM (6/ZDM) 
Przebudowa drogi krajowej nr 28 
(ul.: Dworskiego, 
Siemiradzkiego, Zana, 
Mickiewicza) 

2013 - 
2016 

B Gminy 7 750,0 - 4 750,0 3 00,0 

18/Zadanie nr 9/ZDM 
Przebudowa drogi krajowej nr 77 
(ul.: Krakowska, Sobieskiego,  
3-go Maja) 

2008 – 
2014 

B. Gminy 9 900,0 4 610,0 5 290,0 - 

19/Zadanie nr10/ZDM (13/ZDM) 
Budowa mostu na rzece San 
łączącego drogę krajową  nr 28  
z drogą wojewódzką nr 884  
(ul. Sanocką z ul. Grunwaldzką)  

2009 - 
2016 

B. Gminy 81 360 - 47 680 32 930 

20/Zadanie nr11/ZDM (14/ZDM) 
Budowa drogi obwodowej miasta 
Przemyśla łączącej drogę krajową 
nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 

2014 – 
2020 

B. Gminy 218 232 - 25 000 193 232 

21/Zadanie nr12/ZDM (19/ZDM) 
Przeb.  ul. Wyszyńskiego Romera 

2005 – 
2013 

B. Gminy 8 075125 125 7 950  

23/Zadanie nr13/ZDM (20/ZDM) 
Przebudowa ul. Kochanowskiego 

2012 – 
2014 

B. Gminy 900 - 900 - 

24/Zadanie nr 15/ZDM 
Przebudowa drogi gminnej nr 
12o671R w Przemyślu wraz z 
budową tarasu widokowego, 
parkingu i zatoki autobusowej – 
ul. Przemysława 

2010 - 
2013 

B. Gminy 8 250 4 000  4 250 - 
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Tabela 39. Priorytetowe działania naprawcze mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych 

                 poziomów pyłu zawieszonego PM10 w strefie miasto Przemyśl, terminy i koszty 
                 realizacji.(Zestawienie przewidywanych nakładów wg. Programu ochrony  
                 powietrza dla strefy miasto Przemyśl) 
Nazwa zadania Okres  

realizacji 
Jednostka 
odpowiedzialna 

Szacunkowy 
koszt  
całkowity[tys. zł] 

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

2006 - 2020 Gmina Miejska 10,0 

Prowadzenie kampanii uświadamiającej konieczność oraz 
opłacalność stosowania brykietów drzewnych 

2006 -2020 Gmina Miejska 5,0 

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

2009 -2020 Gmina Miejska 
Mieszkańcy 

7 200,0 

FAZA I PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA LATA 2006 -2008 
Wybór scenariusza w oparciu o program rewitalizacji 
zabudowy miasta 

2006 -2007 Gmina Miejska 
 

- 

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych dla 
grupy zadań 

2007 -2008 MPEC, PGM 
Gmina Miejska 

500,0 

Opracowanie Studium Wykonalności dla grupy zadań jw. 
oraz odpowiednich dokumentów wnioskowych od wybranego 
sposobu finansowania 

2007 -208 MPEC,  
Gmina Miejska 

500,0 

25/Zadanie nr16/ZDM (22/ZDM) 
Przebudowa ul F. Smolki 

2013 - 
2014 

B. Gminy 850 - 850  - 

26/Zadanie nr17/ZDM (23/ZDM) 
Drogi na osiedlu Wysokie Góry - 
Tatarskie 

2001 - -
2016 

B. Gminy 3 180 1 280 1 400  500 

27/Zadanie nr18/ZDM (25/ZDM) 
Przebudowa ul. Dolińskiego 

2008 -
2015 

B. Gminy 8 725 940 7 785 - 

28/Zadanie nr19/ZDM (26/ZDM) 
Przebudowa przejazdu pod 
wiaduktem kolejowym  -   
ul. Sportowa 

2013 – 
2013 

B. Gminy 200 - 200 - 

29/Zadanie nr20/ZDM (27/ZDM) 
Drogi dojazdowe do Campusu  

2013 – 
2013 

B. Gminy 140 - 140 - 

30/Zadanie nr21/ZDM (24/ZDM) 
Przebudowa ul. Sucharskiego 

2013 -
2016 

B. Gminy 4 650  -  3 150  1 500 

31/Zadanie nr 10/GKI Budowa 
dróg osiedlowych  
z odwodnieniem 
powierzchniowym i oświetleniem  
- Osiedle na Stawach 

2008 - 
2015 

B. Gminy 1 505 39 1 467 - 

32/Zadanie nr 11/GKI Budowa 
dróg osiedlowych z 
odwodnieniem 
powierzchniowym i oświetleniem 
– Osiedle Kopernika 

2013 – 
2013 

B. Gminy 515 - 515 - 

33/Zadanie nr 12/GKI  Budowa 
dróg osiedlowych z 
odwodnieniem 
powierzchniowym i oświetleniem 
Osiedla Wysockiego I i II 

2013 - 
2015 

B. Gminy 640 - 640 - 

35/Zadanie nr 13/GKI Budowa 
ścieżek rowerowych w Przemyślu 
w ramach programu „Błękitny 
San” 

2006 - 
2014 

B. Gminy 5 507 107 5 400 - 
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FAZA II REALIZACJA PROGRAMU LATA 2009 - 2020  
ETAP I lata 2009 - 2014 

Przeprowadzenie procedur związanych z uzyskaniem 
finansowania (zatwierdzenie wniosków wsparcia finansowego) 
dla etapu realizacji na lata 2009 – 2013 r. 

2009 Gmina Miejska - 

Przeprowadzenie procedur przetargowych dla poszczególnych 
zadań 

2009 Gmina Miejska - 

Budowa bloku produkującego energię cieplną i elektryczną w 
skojarzeniu (12,4 MWt i 3,0 MWel) 

2009 - 2012 MPEC 52 000,0 

Powołanie grup producentów biomasy lub utworzenia punktów 
sprzedaży paliw z biomasy 

2010 -2012 Gmina Miejska,  
MPEC 

- 

Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło z pieców 
na system ciepłowniczy w budynkach należących do PGM'u 
w jednostce bilansowej V – 31 budynków; 

2009 - 2011 MPEC, PGM 3 575,0 

Wsparcie działań związanych ze zmianą sposobu pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło w budynkach wielorodzinnych 
będących własnością prywatną 

2009 -2013 Gmina Miejska,  
MPEC 

650,0 

Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło z pieców 
na energię elektryczną w 101 budynkach w jednostkach 
bilansowych I-IV i VI; 

2009- 214 PGM 5 000,0 

Zmiana paliwa na brykiety drzewne lub węgiel o niskiej 
zawartości popiołu w budynkach ogrzewanych piecami; 

2009 -2014 Gmina Miejska 
Mieszkańcy 

- 

Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 165 
budynkach o zróżnicowanej strukturze własnościowej 
w jednostkach bilansowych II, IV i V; 

2009 - 2014 MPEC 
Mieszkańcy 

11 545,0 

ETAP II lata 2015 - 2020 
Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 159 
budynkach o zróżnicowanej strukturze własnościowej 
w jednostkach bilansowych I - VI; 

2015 - 2020 MPEC 
Mieszkańcy 

12 964,0 

Wsparcie działań związanych ze zmianą sposobu pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło w budynkach wielorodzinnych 
będących własnością prywatną 

2015 -2020 Gmina Miejska 
MPEC 

 

1 000,0 

Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł punktowych 
Termomodernizacja budynków należących do PSM w zakresie 
docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymiany 
okien 

2009-2020 PSM 41 585,0 

Modernizacja Ciepłowni „Zasanie” wynikająca z potrzeby 
dotrzymania obowiązujących norm emisji pyłu* 

2008 - 2014 MPEC 3 500,0 

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

2008 -2014 FIBRIS S.A. 7 500,0  

*ograniczenie emisji pyłu z 400 mg/m3 do 100 mg/m3 

Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł liniowych 
Budowa obwodnicy Przemyśla 2010 - 2015 ZDM, 

Gmina Miejska 
215 000,0 

Modernizacja taboru MZK (wymiana 30 autobusów) - 
/ograniczenie emisji pyłu 2 Mg/rok/ 

2010 - 2012 MZK  
Gmina Miejska 

21 000,0 

 
Działania wymienione w rozdziale 6.5.6 /w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych/ wpływające na ochronę powietrza i klimatu:  
� Kompleksowa modernizacja kotła OR - 32 FIBRIS SA w Przemyślu – Projekt 
środowiskowy, który otrzymał  wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.4).  
- Całkowita wartość projektu 6 000 000 zł 
- Poziom dotacji UE 3 000 000 zł 
- Kwota dofinansowania  UE po zakończeniu projektu – 2 740 000,00 zł 
- W wyniku modernizacji przystosowano kocioł OR – 32 do spalania węgla i biomasy. 

� Urban Sol + Project - Projekt „Energia słoneczna cieplna w zabudowie miejskiej 
podlegającej renowacji i budynkach chronionych” - miasto Przemyśl, wspólnie  
z Instytutem Energii Odnawialnej złożyło wniosek do Brukseli o włączenie do projektu. 
Uzyskano wstępną pozytywną opinię. Program obejmuje okres 3 lat od momentu 
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włączenia. Jest to program miękki, dotyczy wymiany doświadczeń, technik  oraz 
edukacji i propagandy, w 80 % finansowany przez UE.  

� Biogaz z Oczyszczalni ścieków w Przemyślu – Modernizacja oczyszczalni 
przeprowadzona w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym ze 
środków Unii Europejskiej (fundusz ISPA). Nowa część osadowa i biogazowa pozwoli 
na uzyskanie neutralnych dla środowiska osadów pościekowych, przystosowanych do 
przyrodniczego wykorzystania. Biogaz, który powstanie w wyniku fermentacji osadów, 
będzie wykorzystywany do ogrzewania obiektów oczyszczalni oraz do wytwarzania 
energii elektrycznej.  

� Biogaz ze Składowiska odpadów w Przemyślu. Przeprowadzono badania przez Instytut 
Nafty i Gazu. Ich celem było sprawdzenie zasobów i jakości biogazu wytwarzanego  
w wyniku rozkładu odpadów. W planach jest wykorzystanie gazów, jako energii 
odnawialnej do pozyskania energii cieplnej, a także prądu. W chwili obecnej na terenie 
przemyskiego składowiska do magazynowania odpadów wykorzystywane są trzy  
z pośród siedmiu tzw. kwater. W każdej z nich znajdują się odpowiednio zabezpieczone, 
przysypane ziemią odpady. W wyniku ich rozkładu powstają biogazy, które 
odprowadzane są nad powierzchnie przez specjalne kominy wentylacyjne. Do tej pory 
były one spalane bezproduktywnie. Zakład Usług Komunalnych planuje wykorzystać 
biogaz, jako energię odnawialną do celów gospodarczych. Mogłaby ona posłużyć do 
zasilania cieplnego budynków znajdujących się na terenie zakładu. Jeżeli udałoby się 
pozyskać dużo energii moglibyśmy przekazywać ją do ogrzewania np. osiedla, jeżeli 
powstałoby ono gdzieś w sąsiedztwie. Koncepcyjnie przewidziany jest montaż dwóch 
generatorów służących do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystywanie do 
ich zasilania również biogazu. 

 
6.8 Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej 

     gleb – PRIORYTET 7 
 

6.8.1 Informacje ogólne 
Większość zagrożeń degradacji gleb na terenie miasta Przemyśla spowodowana jest 

przez przemysł, komunikacje i gospodarkę komunalną. Istotnym problemem są dzikie 
wysypiska odpadów, pojawiające się na terenach odłogowanych. 

Budowa geologiczna oraz morfologia miasta, powoduje, że jest ono narażone na 
występowanie ruchów masowych ziemi, zagrażających zabudowie, infrastrukturze oraz 
mieszkańcom. W celu zabezpieczenia przed ruchami masowymi potrzebna jest stała 
inwentaryzacja, dokumentowanie oraz monitoring terenów osuwiskowych, które powinny być 
wyłączane z zabudowy.  

Realizacja priorytetu z zakresu ochrony powierzchni ziemi powinna zapewnić: ochronę 
jakości gleb /stosownie do wymagań standardów europejskich i krajowych/, 
zagospodarowanie terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz racjonalne 
wykorzystanie ziemi. W efekcie wyeliminowane zostaną nieużytki, poprzez włączenie ich do 
obiegu gospodarczego w postaci terenów o innych funkcjach /leśne, rekreacyjno-
wypoczynkowe, rolne, urbanistyczne czy przemysłowe/.  

Właściwe zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w znacznym stopniu ograniczy 
przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych pod potrzeby nowego zainwestowania.  
Stworzenie dogodnych warunków dla potencjalnych inwestorów poprzez stworzenie 
odpowiedniej sieci infrastruktury technicznej zachęci i zintensyfikuje proces przejmowania 
terenów poprzemysłowych. 
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6.8.2 Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
 

Cele średniookresowe 
Cel nr 1 - Przywracanie funkcji przyrodniczych terenom zdegradowanym oraz ich 
                  rekultywacja i włączenie do obiegu gospodarczego (w tym terenów  
                  poprzemysłowych). 
Cel nr 2 - Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi. 
Cel nr 3 - Ochrona zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego 
                  i leśnego przed ich przeznaczeniem na inne cele. 
 
Kierunki działa ń 
Działania inwestycyjne: 
1) sukcesywna rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku 

różnorakiej działalności; 
2) zabezpieczenie i rekultywacja terenów, których degradacja spowodowana została 

czynnikami naturalnymi; 
3) rewitalizacja terenów obiektów poprzemysłowych. 

 
 
Działania nieinwestycyjne: 
1) tworzenie warunków dla potencjalnych inwestorów w celu zintensyfikowania 

przejmowania terenów/obiektów poprzemysłowych poprzez promowanie (m.in. 
możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury) oraz stworzenie bazy informacyjnej; 

2) wspieranie inicjatyw społecznych w celu rekultywacji terenów zdegradowanych, głównie 
poeksploatacyjnych na cele rekreacyjno-sportowe w szczególności na obszarach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze; 

3) monitoring jakości gleb; 
4) waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności 

oraz promocja takiej produkcji; 
5) wspieranie dobrych praktyk rolniczych i restrykcyjne przestrzeganie zasad dotyczących 

ochrony gleb w działalności gospodarczej; 
 
 
 

6.8.3 Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji 
 
Cele krótkookresowe 
 
Cel nr 1 - Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, stwarzających 
                 największe zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa ludzi. 
Cel nr 2 - Ograniczanie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko 
                  glebowe. 
 
Kierunki działa ń 
 
Działania inwestycyjne: 
1) bieżąca rekultywacja terenów zdegradowanych; 
2) przywracanie funkcji przyrodniczych terenom zdegradowanym, 
3) likwidowanie terenów dzikich składowisk odpadów; 

 
Działania nieinwestycyjne: 
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1) inwentaryzacja terenów osuwiskowych na obszarze miasta; 
2) identyfikacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych; 
3) stworzenie miejskiej bazy danych o terenach/obiektach poprzemysłowych (tereny 

przemysłu, powojskowe, popegeerowskie) wymagających rewitalizacji; 
4) wprowadzanie zasad właściwego korzystania z powierzchni ziemi w działalności 

gospodarczej; 
5) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych na rzecz zagospodarowywania terenów 

zdegradowanych; 
 
 
 

6.8.4  Rejony koncentracji działań 
 
Działania w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych będą się 

koncentrować na obszarach poprzemysłowych oraz w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, 
składowisk odpadów i tras komunikacyjnych. 

Działania w zakresie zabezpieczania terenów osuwiskowych oraz minimalizowania 
skutków występowania ruchów powierzchniowych, będą się koncentrować na obszarach 
miasta określonych jako osuwiska aktywne i tereny osuwiskowe nieczynne. 

Racjonalnego zagospodarowania wymagają występujące na obszarze miasta tereny - 
obiekty poprzemysłowe, które wskutek transformacji gospodarczej zostały wyłączone z 
obiegu gospodarczego lub spełniają swoje funkcje nieefektywnie. 
Działania z dziedziny strategii ochrony gleb obejmować będą cały obszar miasta Przemyśla.  
 
 

6.8.5 Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony 
powierzchni ziemi i przywrócenia wartości użytkowej gleb 

 
Tabela 40. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony powierzchni ziemi 
                  i przywrócenia wartości użytkowej gleb 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 
bazowym 2008  

 

Oczekiwane zmiany  
w wyniku  

realizacji POŚ  
do 2017 r 

Ilość zarejestrowanych lub 
udokumentowanych terenów zagrożonych 

osuwaniem mas ziemi 
2 szt → 

Ilość „dzikich wysypisk  Br danych ↓ 
Powierzchnia gruntów zdegradowanych i 

zdewastowanych 
Br. danych ↓ 

Powierzchnia gruntów ornych 
odłogowanych i ugorów 

Br. danych ↓ 
Grunty zdewastowane i zdegradowane  
zrekultywowane i zagospodarowane 

Br. danych ↓ 

↑ wzrost lub ↓ spadek  wielkości, → utrzymanie wielkości 
 
 
 

6.8.6 Działania priorytetowe w zakresie ochrony powierzchni ziemi  
i przywrócenia wartości użytkowej gleb 

 



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017r. 

133 
Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 

 

� Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu (Numer 
projektu: WND-RPPK.04.04.00-18-047/09) * 
- okres realizacji: 2010 
- źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

- wartość całkowita: 4 315 997,84 zł 
- dofinansowanie: 2 997 596,07 zł 
Celem projektu jest zabezpieczenie osuwiska znajdującego się na terenie Cmentarza 
Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu. Zakres rzeczowy prac obejmuje 
wykonanie trzech linii konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego 
odwodnienia powierzchniowego. Wody opadowe odprowadzane będą do 
zaprojektowanych komór rozsączających (drenażowych) zlokalizowanych poniżej 
cmentarza. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 3 marca 2010 r. W dniu 11 sierpnia 2010 r. podpisano umowę  
o dofinansowanie projektu.  

� Inwentaryzacja terenów osuwiskowych, w ramach Opracowania EkoFizjografii miasta 
Przemyśla. – wartość całkowita ok. 15 000 zł 

 
Tabela 41 Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                  w zakresie ochrony powierzchni ziemi i przywrócenia wartości użytkowej gleb 
                  (Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
                   Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)  
 

*Działanie przedstawiono  także w rozdziale 7.3.6 Działania priorytetowe w zakresie zapobiegania zagrożeniom 
środowiska. FRKFG** -Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
 

Nakłady na realizację zadania 
[w tys. zł PLN] w latach 

Numer  zadania i symbol  wydziału 
realizującego / nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Źródło 
Finansowania 

Szacunkowy 
 koszt  
całkowity do 2010  r 2011-2015 Po 2015r. 

48/Zadanie nr 15/GKI 
Zagospodarowanie terenu pod 
pochówki na Cmentarzu 
Wojskowym przy ul. 
Przemysława 

2012 - 
2012 

B. Gminy 250 - 250  - 

65/Zadanie nr 28/GKI (23/GKI) 
Przebudowa stadionu JUWENIA 
w Przemyślu 

2006 -
2011 

B. Gminy 
FRKF** 

7 304,49 1 705,03 3 599,46 
2 000,0   

- 

110/Zadanie nr71/GKI (38/GKI) 
Kompleksowe uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych miasta 
Przemyśla 
Uchwała o zaciąganiu 
zobowiązań na lata 2011 -2012 

2008 -
2012 

B. Gminy 
UE 

23 387,26  115  4 422,90 
18 849,36 

 

- 

111/Zadanie nr 72/GKI (50/GKI) 
Budowa i modernizacja miejskich 
placów zabaw 

2008 – 
2014 

B. Gminy  1 195  155 1 040 - 

112/Zadanie nr 73/GKI 
Odwodnienie i stabilizacja  
zbocza przy ul. Sanockiej w 
Przemyślu* 

2010 - 
2012 

B. Gminy  358 16 342 - 

113/zadanie nr74/GKI 
Modernizacja nawierzchni 
targowiska Zielony Rynek 

2012 – 
2012 

B. Gminy 200 - 200 - 
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6.9 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
– PRIORYTET 8 

 
6.9.1 Informacje ogólne 

 
Realizacja priorytetu pozwoli na znaczne zmniejszenie przekroczeń równoważnego poziomu 
dźwięku do wartości dopuszczalnej hałasu w środowisku. Poprawi warunki akustyczne na 
terenie miasta Przemyśla, co pozytywnie wpłynie na jakość środowiska oraz podniesienia 
komfortu życia mieszkańców, na terenach, których hałas jest szczególnie uciążliwy. 
Prowadzenie monitoringu źródeł pól elektromagnetycznych, wpłynie na zachowanie 
standardów jakości środowiska poziomu promieniowania elektromagnetycznego, nie 
przekraczającego wartości dopuszczalnych.  

 
 
 
 
 

6.9.2 Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji 
 
Cele średniookresowe 
Cel nr 1 - Podniesienie komfortu akustycznego miasta. 
Cel nr 2 - Niedopuszczenie do pogorszenia klimatu akustycznego na obszarach, gdzie 
                 sytuacja akustyczna jest korzystna. 
Cel nr 3 - Ochrona mieszkańców i środowiska przed działaniem promieniowania 
                 elektromagnetycznego - utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól  
                 elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania  
                 tych poziomów. 
 
Kierunki działa ń 
 
Ochrona przed hałasem 
Działania w zakresie realizacji długoterminowych celów w zakresie ochrony przed hałasem 
dotyczą realizacji inwestycji (w pierwszej kolejności związane z budową obwodnic) oraz 
działań nieinwestycyjnych. 
 
Działania inwestycyjne: 
1) budowa obwodnic miasta Przemyśla, wyprowadzających ruch tranzytowy poza 

zabudowę, stosowanie zabezpieczeń ekologicznych (ekranów akustycznych), 
modernizacje i remonty nawierzchni dróg, modernizacja istniejących połączeń 
komunikacyjnych; 

2) stosowanie rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu i przenikaniu hałasu 
do środowiska oraz środków zmniejszających poziom hałasu; 

3) zabezpieczanie przed degradacją obszarów, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna; 
4) rozwój i modernizacja transportu kolejowego i zbiorowego; 
5) tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego; 
6) opracowanie i wdrażanie programu ochrony przed hałasem. 

Działania nieinwestycyjne: 
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1) monitoring hałasu zgodnie z wymogami prawa na terenach zagrożonych jego 
ponadnormatywnym oddziaływaniem; 

2) opracowywanie mapy akustycznej i programu ochrony przed hałasem zgodnie  
z wymogami ustawowymi; 

3) kontrola oraz egzekwowanie zasad przestrzegania emisji hałasu przemysłowego; 
4) preferowanie niekonfliktowych lokalizacji obiektów (właściwe planowanie przestrzenne), 

mogących powodować uciążliwość hałasową. 
 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
Podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym mają charakter nieinwestycyjny i dotyczyć będą monitoringu oraz 
prowadzenia badań określających skalę zagrożenia promieniowaniem. 
 
Działania nieinwestycyjne: 
1) prowadzenie monitoringu ilościowego źródeł promieniowania elektromagnetycznego; 
2) prowadzenie systemu monitoringu pomiaru pól elektromagnetycznych; 
3) ograniczenia lub utrzymanie na dopuszczalnym poziomie emisji promieniowania 

elektromagnetycznego ; 
4)  wydawanie przez organ ochrony środowiska pozwoleń na emitowanie pól 

elektromagnetycznych do środowiska; 
5) uwzględnianie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz  
w aktualizowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Przemyśla. 

 
6.9.3  Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  

 
Cele krótkookresowe 
 
Cel nr 1 – Ograniczenie poziomu hałasu w najbardziej newralgicznych punktach i ciągach  
                  komunikacyjnych. 
Cel nr 2 – Realizacja nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii kablowych 
                  oraz modernizacja sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych i na 
                   obszarach objętych ochroną przyrody. 
Cel nr 3 – Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku. 
Cel nr 4 – Ochrona przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
 
Działania 
 
Działania inwestycyjne: 
1) wspieranie i realizacja inwestycji zmniejszających zagrożenie hałasem komunikacyjnym 

poprzez budowę obwodnic, budowę ekranów akustycznych i modernizację najbardziej 
uciążliwych odcinków dróg i skrzyżowań; 

2) tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego poprzez budowę ścieżek 
rowerowych. 

 
Działania nieinwestycyjne: 
1) przeprowadzenie oceny klimatu akustycznego; 
2)  ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego m.in. poprzez 

kontrole przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa; 
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3) zapewnienie przestrzegania zasady strefowania w planowaniu przestrzennym; 
4) promowanie wykorzystania zbiorowych środków transportu oraz ruchu rowerowego; 
5) wprowadzanie w mieście stref wolnych od ruchu samochodowego, ograniczanie 

prędkości ruchu; 
6) kontrola emisji promieniowania elektromagnetycznego do środowiska przy wydawaniu 

przez organy ochrony środowiska pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 
przez linie i inne źródła pól elektromagnetycznych; 

7) inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych oraz rozeznanie jakie obszary podlegają 
ponadnormatywnemu promieniowaniu elektromagnetycznemu. 

 
 

6.9.4 Rejony koncentracji działań 
 

Działania w zakresie poprawy warunków akustycznych i ograniczania oddziaływania 
hałasu dotyczyć będą przede wszystkim źródeł liniowych - hałasu drogowego i koncentrować 
się będą w otoczeniu dróg o największym natężeniu ruchu.  
 

Działania z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
koncentrować się będą wokół źródeł liniowych - systemów przesyłowych energii elektrycznej 
oraz źródeł punktowych, jakimi są: stacje nadawcze telefonii komórkowej, stacje radiowo – 
telewizyjne oraz urządzenia elektromedyczne do badań diagnostycznych i zabiegów 
fizykochemicznych, które w swoim otoczeniu wytwarzają elektromagnetyczne 
promieniowanie niejonizujące o częstotliwości 0 Hz do 300 Hz. 
 
 

6.9.5 Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony 
przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 

 
Tabela 42. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony przed hałasem  
                  i promieniowaniem elektromagnetycznym 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 
bazowym 2008  

 

Oczekiwane zmiany  
w wyniku  

realizacji POŚ  
do 2017 r 

Ochrona przed hałasem 
Liczba ludności narażonej na 
ponadnormatywny hałas drogowy  
dzień/noc 

Brak danych ↓ 

Ilość zakładów przekraczających 
dopuszczalne poziomy hałasu  

Brak danych ↓ 
Długość wybudowanych ekranów 
akustycznych 

Brak danych ↑ 
Długość wybudowanych obwodnic Brak danych ↑ 
Długość wybudowanych i 
wyremontowanych dróg 

Brak danych ↑ → 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Liczba miejsc  na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
promieniowania elektromagnetycznego, z 
wyszczególnieniem: 
a) terenów przeznaczonych pod zabudowę  
mieszkaniową 
b) miejsc dostępnych dla ludzi 

Brak danych ↓ 
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↑ wzrost lub ↓ spadek  wielkości, → utrzymanie wielkości 
 
 

6.9.6 Działania priorytetowe w zakresie ochrony przed hałasem  
i promieniowaniem elektromagnetycznym 

 
Tabela 43 Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                  w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
                  (Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
                   Inwestycyjnym Miasta Przemyśla) * 
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Nakłady na realizację zadania 
[w tys. zł PLN] w latach 

Numer  zadania i symbol  wydziału 
realizującego / nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Źródło 
Finansowania 

Szacunkowy 
 koszt  
całkowity do 2010  r 2011-2015 Po 2015r. 

Ograniczenie emisji pyłu ze źródeł liniowych 
8/Zadanie nr 1/ZDM Budowa 
wschodniej drogi obwodowej 
miasta Przemyśla  łączącej drogę 
krajową nr 77 z drogą krajową  
nr 28. Uchwała o zaciągnięciu 
zobowiązań na lata 2011 - 2012 

2005 – 
2012 

B. Gminy 
UE 

327 534,79  41 323,7 
 

113  984,6 
172 226,6 

- 

9/Zadanie nr 8/GKI(3/ZDM) 
Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 885 na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Łukasińskiego 
do skrzyżowania z ul Fabryczną. 
Uchwała o zaciągnięciu 
zobowiązania na lata 2011 

2010 - 
2011 

B. Gminy 
UE 

6 448,41 2 864,41 1 075,3  
2 509,03 

- 

10/Zadanie nr 9/GKI (4/ZDM) 
Przebudowa dróg powiatowych 
w Przemyślu – ul: Armii 
Krajowej, Paderewskiego, 
Okrzei, Lelewela.  
Uchwała o zaciąganiu 
zobowiązań na lata 2011 

2010 – 
20011 

B. Gminy 
UE 

7 109,97 886,13 1 867,15  
4 356,69 

- 

11/Zadanie nr 2/ZDM (5/ZDM) 
Kapitalny remont mostu w ciągu 
ul. Topolowej wraz z przebudową 
ul. Topolowej i Ofiar Katynia 

2008 -
2014 

B. Gminy 19 000,0 11 000,0 8 000,0 - 

12/Zadanie nr 3/ZDM (7/ZDM) 
Modernizacja ul. B Chrobrego 

2001 - 
2013 

B. Gminy 1 950,0 1 133,0 817,0 - 

13/Zadanie nr 4/ZDM (8/ZDM) 2012 - 
2015 

B. Gminy 4 900,0 - 4 900,0  

14/Zadanie nr 5/ZDM (10/ZDM) 
Modernizacja ul. Lwowskiej od 
skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia 
do granicy miasta  

1998 - 
2014 

B. Gminy  10 800,0 3 186,0 7 614,0  

15/Zadanie nr 6/ZDM (11/ZDM) 
Przebudowa ul. Wysockiego 

2012 – 
2015 

B. Gminy 8 750,0 - 8 750,0 - 

16/Zadanie nr 7/ZDM (12/ZDM) 
Przebudowa ul. Zawiszy 
Czarnego 

2013 - 
2013 

B. Gminy 750,0 - 750,0 - 

17/Zadanie nr 8/ZDM (6/ZDM) 
Przebudowa drogi krajowej nr 28 
(ul.: Dworskiego, 
Siemiradzkiego, Zana, 
Mickiewicza) 

2013 - 
2016 

B Gminy 7 750,0 - 4 750,0 3 00,0 

18/Zadanie nr 9/ZDM 
Przebudowa drogi krajowej nr 77 
(ul.: Krakowska, Sobieskiego,  
3-go Maja) 

2008 – 
2014 

B. Gminy 9 900,0 4 610,0 5 290,0 - 

19/Zadanie nr10/ZDM (13/ZDM) 
Budowa mostu na rzece San 
łączącego drogę krajową  nr 28  
z drogą wojewódzką nr 884  
(ul. Sanocką z ul. Grunwaldzką)  

2009 - 
2016 

B. Gminy 81 360 - 47 680 32 930 

20/Zadanie nr11/ZDM (14/ZDM) 
Budowa drogi obwodowej miasta 
Przemyśla łączącej drogę krajową 
nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 

2014 – 
2020 

B. Gminy 218 232 - 25 000 193 232 

21/Zadanie nr12/ZDM (19/ZDM) 2005 – B. Gminy 8 075125 125 7 950  
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*Powyższe zadania są także priorytetowe dla ochrony powietrza i zostały przedstawione  
  w rozdziale 6.7.6 Działania priorytetowe w zakresie ochrony powietrza. 

 
 
 
 

6.10 Ochrona zasobów kopalin - PRIORYTET  9 
 

6.10.1 Informacje ogólne 
 
Racjonalne gospodarowanie i ochrona przed degradacją zasobów surowców mineralnych 

wynika z określonych ustaw. 

Przeb.  ul. Wyszyńskiego Romera 2013 
23/Zadanie nr13/ZDM (20/ZDM) 
Przebudowa ul. Kochanowskiego 

2012 – 
2014 

B. Gminy 900 - 900 - 

24/Zadanie nr 15/ZDM 
Przebudowa drogi gminnej nr 
12o671R w Przemyślu wraz z 
budową tarasu widokowego, 
parkingu i zatoki autobusowej – 
ul. Przemysława 

2010 - 
2013 

B. Gminy 8 250 4 000  4 250 - 

25/Zadanie nr16/ZDM (22/ZDM) 
Przebudowa ul F. Smolki 

2013 - 
2014 

B. Gminy 850 - 850  - 

26/Zadanie nr17/ZDM (23/ZDM) 
Drogi na osiedlu Wysokie Góry - 
Tatarskie 

2001 - -
2016 

B. Gminy 3 180 1 280 1 400  500 

27/Zadanie nr18/ZDM (25/ZDM) 
Przebudowa ul. Dolińskiego 

2008 -
2015 

B. Gminy 8 725 940 7 785 - 

28/Zadanie nr19/ZDM (26/ZDM) 
Przebudowa przejazdu pod 
wiaduktem kolejowym  -   
ul. Sportowa 

2013 – 
2013 

B. Gminy 200 - 200 - 

29/Zadanie nr20/ZDM (27/ZDM) 
Drogi dojazdowe do Campusu  

2013 – 
2013 

B. Gminy 140 - 140 - 

30/Zadanie nr21/ZDM (24/ZDM) 
Przebudowa ul. Sucharskiego 

2013 -
2016 

B. Gminy 4 650  -  3 150  1 500 

31/Zadanie nr 10/GKI Budowa 
dróg osiedlowych  
z odwodnieniem 
powierzchniowym i oświetleniem  
- Osiedle na Stawach 

2008 - 
2015 

B. Gminy 1 505 39 1 467 - 

32/Zadanie nr 11/GKI Budowa 
dróg osiedlowych z 
odwodnieniem 
powierzchniowym i oświetleniem 
– Osiedle Kopernika 

2013 – 
2013 

B. Gminy 515 - 515 - 

33/Zadanie nr 12/GKI  Budowa 
dróg osiedlowych z 
odwodnieniem 
powierzchniowym i oświetleniem 
Osiedla Wysockiego I i II 

2013 - 
2015 

B. Gminy 640 - 640 - 

35/Zadanie nr 13/GKI Budowa 
ścieżek rowerowych w Przemyślu 
w ramach programu „Błękitny 
San” 

2006 - 
2014 

B. Gminy 5 507 107 5 400 - 
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Instrumentami ochrony zasobów jest wymóg 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. 

Realizacja priorytetu pozwoli na zapewnienie dostępności nieodnawialnych zasobów 
kopalin 
w przyszłości oraz na ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia 
prac geologicznych , oraz w trakcie eksploatacji złóż kopalin. 

6.10.2 Cele średniookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji  
 
Cele średniookresowe 
Cel nr 1 - Optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, 
                  w tym ograniczanie presji na środowisko związanej z eksploatacją kopalin. 
Cel nr 2 - Usprawnienie funkcjonowania administracji geologicznej w celu lepszej 
                  ochrony zasobów kopalin. 
Cel nr 3 - Poszukiwanie i rozpoznawanie nowych złóż surowców. 
Kierunki działa ń 
 
Działania inwestycyjne: 
1) rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji; 
2) dalsze rozpoznawanie i dokumentowanie nowych zasobów surowców. 

 
Działania nieinwestycyjne: 
1) wzmacnianie systemu ochrony zasobów z wykorzystaniem instrumentów prawa; 
2) wspieranie badań mających na celu poszukiwanie i stosowanie substytutów kopalin oraz 

badań nad stosowaniem surowców z odpadów, spełniających kryteria efektywności 
ekologicznej i ekonomicznej; 

3) wspieranie badań dotyczących rozpoznania możliwości budowy podziemnych 
zbiorników gazu; 

4) zapewnienie ochrony udokumentowanych złóż kopalin w planowaniu przestrzennym. 
 
 

6.10.3 Cele krótkookresowe i kierunki działań w zakresie ich realizacji 
 
Cele krótkookresowe 
 
Cel nr 1 - Racjonalne gospodarowanie zasobami surowców mineralnych. 
Cel nr 2 - Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin. 
 
Działania 
 
Działania inwestycyjne: 
1) koncesjonowana eksploatacja złóż kopalin z ich maksymalnym wykorzystaniem wraz  

z kopalinami towarzyszącymi, uwzględniająca zasady racjonalnej gospodarki surowcami. 
 
Działania nieinwestycyjne: 
1) wypracowanie zasad współpracy organów koncesyjnych w celu przeciwdziałania 

niekorzystnym zjawiskom jakim jest brak ochrony zasobów całych rejonów złożowych 
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(surowce pospolite), w wyniku wydawania koncesji na eksploatację złóż o małych 
powierzchniach (wg granic własności); 

2) eliminacja nielegalnego wydobycia surowców poprzez wzmocnienie systemu kontroli; 
3) aktualizacja i publikacja bazy surowcowej wraz z określeniem obszarów 

perspektywicznych dla poszukiwań w celu umożliwienia prowadzenia polityki 
koncesyjnej; 

4) rozpoznanie zasobów surowców o szczególnym znaczeniu, służących rozwojowi  
i będących atutem regionu tj. wód mineralnych i wód termalnych. 

 
 

6.10.4  Rejony koncentracji działań 
 

Rejony koncentracji działań dotyczące ochrony i racjonalizacji wykorzystania surowców  
będą obejmować  obszary ich występowania. 

Działania w zakresie bilansowania, waloryzacji i określenia obszarów i zasobów 
perspektywicznych obejmą  złoża surowców o znaczeniu regionalnym. 

Zbilansowanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód leczniczych oraz poszukiwanie 
obszarów perspektywicznych, w tym wód termalnych pozwoli na ocenę perspektyw rozwoju 
lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki i rekreacji oraz szans ich wykorzystania w energetyce 
niekonwencjonalnej. 

Istotnym działaniem jest ochrona obszarów występowania złóż rezerwowych, aktualnie 
nie zagospodarowanych przed zainwestowaniem (w studiach i planach zagospodarowania 
przestrzennego) w kontekście ich perspektywicznego wykorzystania. 
 
 
 

6.10.5 Wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony 
kopalin 

 
Tabela 44. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony kopalin 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 
bazowym 2008  

 

Oczekiwane zmiany  
w wyniku  

realizacji POŚ  
do 2017 r 

Liczba udokumentowanych złóż kopalin  1  → lub ↑  
Liczba wydanych koncesji na 
poszukiwanie gazu 

Brak danych → lub ↑ 
Liczba  wydanych koncesji na wydobycie  
kopalin 

Brak danych → lub ↑ 
Nielegalne wydobycie kopalin  (ilość) Brak danych ↓ 
↑ wzrost lub ↓ spadek  wielkości, → utrzymanie wielkości 
 
 

6.10.6 Działania priorytetowe w zakresie ochrony kopalin 
 
Tabela 45. Harmonogram realizacji i źródła finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony kopalin 
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Rodzaj działania/ przedsięwzięcia Jednostki i podmioty 
realizujące 

Termin 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Sporządzenie mapy występowania złóż 
kopalin z uwzględnieniem istniejącego 
zagospodarowania oraz bilansem zasobów 

Samorząd 
Województwa 

2008 -2011  Środki 
samorządu 
województwa 

Przygotowanie folderu informacyjnego o 
obszarach perspektywicznych dla poszukiwań 
, dokumentowania i eksploatacji złóż kopalin 

Samorząd 
Województwa 

2008 -2011 Środki 
samorządu 
województwa 

Dokumentowanie nowych złóż i bilansowanie 
ich zasobów  

Przedsiębiorstwa, 
jednostki badawcze 

Zadanie ciągłe Środki własne 
jednostek 

 
 
 
 
7 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 

 
7.1. Struktura zarządzania programem 
 

Organem odpowiedzialnym za wdrażanie i koordynację działań określonych w Programie jest 
Prezydent miasta Przemyśla. Poprzez posiadane instrumenty prawno-administracyjne, 
informacyjno-edukacyjne i finansowe zapewnia spójność pomiędzy wszystkimi działaniami 
na rzecz ochrony środowiska w mieście prowadzonymi na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, 
krajowym i międzynarodowym, umożliwiając efektywne wykorzystanie środków 
technicznych i finansowych. 
 
Program realizowany będzie, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez wszystkie jednostki 
odpowiedzialne za ochronę środowiska w mieście, w oparciu o aktualnie dostępne 
instrumenty: prawno-administracyjne, informacyjno-edukacyjne, finansowe, ekonomiczno-
rynkowe, oraz instrumenty z zakresu organizacji i zarządzania środowiskiem. 
 
Zarządzanie, realizacja i kontrola Programu na poziomie miasta, prowadzone będą przez 
administrację rządową i samorządową oraz przez inne instytucje, w zakresie i poprzez 
instrumenty określone ustawami.  
 
Prezydent miasta jest odpowiedzialny za  wdrażanie i koordynację działań określonych  
w Programie, co znaczy że: 
� czuwa nad realizacją poszczególnych zadań, 
� przygotowuje wnioski o środki inwestycyjne, 
� współpracuje w zakresie realizacji  programów wyższego rzędu  

i programów sąsiednich powiatów, 
� modyfikuje Program w zależności od uwarunkowań, w tym prawnych, 
� promuje Program. 

 
Na obszarze miasta ochrona środowiska realizowana będzie, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, przez: 
1) Prezydenta miasta jako organ ochrony środowiska na szczeblu miejskim, 
2) Wojewodę Podkarpackiego oraz podległe mu służby zespolone, dysponujące 

instrumentami prawnymi w zakresie: reglamentowania prawa do korzystania ze 
środowiska, kontroli, nadzoru, negocjacji, opiniowania, 

3) Samorząd Województwa Podkarpackiego i podległe mu jednostki organizacyjne, 
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4) Organy administracji centralnej (m.in. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi), instytucje finansujące zadania ochrony środowiska, na poziomie 
powiatowym, 

5) Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie i nadleśnictwo Krasiczyn -  
działające na terenie powiatu, 

6) Administrację niezespoloną (specjalną), a w szczególności: 
a) Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
b) Powiatowego  Inspektora Sanitarnego, 
c) Państwową Straż Pożarną, w zakresie ratownictwa ekologicznego, 
d) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej  w Przemyślu, 
e) Izbę Celną w Przemyślu, 
f) Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

 
Na poziomie gminnym organem ochrony środowiska (w zakresie realizacji i lokalizacji 
inwestycji ochrony środowiska) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Poza ogólnymi 
przepisami prawnymi, posiada on instrument zarządzania przestrzenią i środowiskiem, jakim 
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest uwzględnienie ścisłych 
powiązań Powiatu Ziemskiego w Przemyślu z Powiatem Grodzkim w Przemyślu. 
Najważniejsze powiązania przejawiają się w gospodarce ściekowej i gospodarce odpadami.  
Ponadto ważnymi realizatorami Programu będą przedsiębiorstwa i zakłady komunalne oraz 
lokalne ekologiczne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. 
 
Najistotniejszym warunkiem prawidłowego wdrożenia Programu jest współdziałanie 
Prezydenta miasta oraz jednostek mu podległych.  
Ważna jest również spójność pomiędzy wszystkimi lokalnymi, krajowymi  
i międzynarodowymi programami działającymi w regionie zapewniająca efektywne 
wykorzystanie środków finansowych i technicznych.  
Realizacja Programu możliwa będzie tylko pod warunkiem świadomego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa wszystkich podmiotów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju 
województwa podkarpackiego. 

 
7.2. Instrumenty i narzędzia realizacji programu 
 

Przy realizacji Programu istotne będą instrumenty jakimi mogą się posługiwać jego 
realizatorzy. 

Grupę instrumentów zarządzania Programem tworzą: 

1) instrumenty prawno – administracyjne, 
2) instrumenty rynkowe, 
3) instrumenty finansowe, 
4) instrumenty z zakresu organizacji, marketingu i zarządzania środowiskiem, 
5) instrumenty informacyjno – edukacyjne. 

 
Na szczeblu miejskim Program realizowany będzie głównie poprzez instrumenty prawno-
administracyjne oraz informacyjno edukacyjne. 
Prezydent jako organ ochrony środowiska na poziomie miasta posiada takie instrumenty 
prawne jak: decyzje administracyjne, zezwolenia, uzgodnienia, koncesje, kontrole, 
monitoring, nadzór, publiczne rejestry (m. in. zadania w zakresie; zalesień i nadzoru na lasami 
nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, łowiectwa, ochrony powierzchni ziemi, ochrony 
przed hałasem, korzystania z zasobów wodnych, wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania  
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i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, procesu inwestycyjnego, 
związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
raport może być wymagany).  
Prezydent tworzy (w zależności od potrzeb) również programy m.in. programy ochrony przed 
hałasem, programy rekultywacji gleb na obszarach zdegradowanych. 
 

7.3. Metody i częstotliwość przeprowadzania analizy realizacji 
ustaleń programu 

 
Analiza i ocena realizacji przedsięwzięć określonych w Programie będzie prowadzona 

przy pomocy monitoringu:, opierającego się o dane statystyczne (GUS i US w Rzeszowie), 
Państwowy Monitoring Środowiska w Rzeszowie, a także o informacje uzyskane od 
jednostek realizujących przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności 
organów ochrony środowiska oraz administracji zespolonej i niezespolonej. 
 
Monitoring będzie prowadzony w zakresie: 
� zmian stanu środowiska, przy czym za rok bazowy należy przyjąć rok 2008 r.; 
� stopnia realizacji przyjętych celów ekologicznych; 
� oceny wykonania i przyjętych działań; 
� zmiany uwarunkowań realizacji Programu. 

 
Obowiązkiem Prezydenta Miasta Przemyśla jest sporządzanie co 2 lata raportu  

z wykonania Programu, przedstawianego Radzie Miejskiej w Przemyślu.  
Raport oraz ocena uwarunkowań realizacji Programu stanowić będą podstawę do 

aktualizacji strategii ochrony i poprawy stanu środowiska (przynajmniej raz na 4 lata). 
Zamieszczone w Programie propozycje wskaźników monitorowania efektywności realizacji 
celów ekologicznych pozwolą na ocenę zmian w środowisku jakie nastąpią w wyniku 
realizacji działań określonych w Programie. 
 
 
8. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 
 

8.1.  Źródła i Instrumenty Finansowania 
 

Przewidywane koszty przedsięwzięć związanych z Programem Ochrony Środowiska 
wykraczają poza możliwości finansowe Miasta, stąd też realizacja poszczególnych zadań jest 
możliwa przy wspomaganiu ich wykonywania ze źródeł zewnętrznych.  

Środki finansowe, które mogą by zaangażowane w realizację przedsięwzięć 
zdefiniowanych w Programie stanowią: 
- środki własne miasta (gminy i powiatu), 
- środki podmiotów gospodarczych, 
- środki budżetu państwa, 
- budżet województwa podkarpackiego, 
- środki pochodzące z funduszy celowych, 
- fundusze unijne, a w szczególności Fundusz Spójności oraz fundusze strukturalne, 
- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 
- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje 

wspierające rozwój gmin i powiatów. 
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Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część 
wydatków ponoszą samorządy terytorialne, fundusze ekologiczne i przedsiębiorstwa, 
natomiast udział środków budżetu państwa jest mały. 

W najbliższych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim Narodowego  
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na 
koncentrowaniu środków na wspieraniu inwestycji priorytetowych z punktu widzenia 
integracji z UE. Jednocześnie przewiduje się stopniowy spadek udziału funduszy ochrony 
środowiska ze względu na ogólną poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie – 
zmniejszenie wpływów z opłat i kar ekologicznych. Inwestycje przewidywane do realizacji  
w przemyśle będą finansowane ze środków własnych i kredytów komercyjnych oraz 
uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem uznania danego zadania za 
priorytetowe w skali województwa. Istotny ciężar finansowania inwestycji w infrastrukturze 
pozostanie na barkach gmin, które będą wspomagały się poprzez zaciąganie długu w bankach 
i międzynarodowych instytucjach finansujących (np. EBOiR, EBI). Coraz częściej gminy 
podejmują decyzję o udzielenie praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań  
z zakresu ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy. 

W zakresie ochrony środowiska działają nw. organizacje i fundusze finansujące 
przedmiotowe przedsięwzięcia: 
� NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – 

największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu 
ponadregionalnym i ogólnokrajowym w Polsce; 

� WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – 
dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
z uwzględnieniem celów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (tj. -Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150) oraz w Polityce Ekologicznej 
Państw; 

� GMINNY I POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA – nie posiada 
osobowości prawnej, przez co pozostaje w dyspozycji jednostek samorządu 
terytorialnego. Dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z zakresem 
ujętym w art. 406 i 407 Prawa ochrony środowiska; 

� NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - fundacja zajmująca się 
opracowywaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną;  

� FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA – Fundacja promuje działania na 
rzecz ekorozwoju; 

� REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ ŚRODKOWO - 
WSCHODNIĄ – wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział społeczeństwa  
w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska; 

� FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz 
nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg 
krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym 
funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez 
finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska 
i infrastruktury transportowej. Poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013 finansowane będą projekty z zakresu: 
- gospodarki wodno-ściekowej, 
- gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 
- zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, 
- dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, 
- ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, 
- Infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywność energetyczna. 
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� EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO - współfinansuje w zakresie 
części priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
oraz poprzez 16 programów regionalnych współfinansuje projekty w bardzo szerokim 
spektrum oddziaływania. Regionalny Program Operacyjny w obszarze ochrony 
środowiska obejmuje pomocą finansową projekty z zakresu: 
- racjonalnej gospodarki odpadami, 
- infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku, 
- wsparcia ochrony przyrody, 
- gospodarki wodno – ściekowej, 
- wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej, 
- poprawy bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, 
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
- rewitalizację obszarów miejskich, 
- rewitalizację obszarów poprzemysłowych i powojskowych. 
� EUROPEJKI FUNDUSZ SPOŁECZNY, który współfinansuje Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, może finansować projekty dotyczące szkoleń tematycznie związanych  
z ochroną środowiska. 
 

 
8.2. Nakłady na realizację POŚ 

 
8.2.1. Wydatki inwestycyjne miasta Przemyśla na ochronę środowiska do 

2008 roku 
 

W wydatkach inwestycyjnych na ochronę środowiska w mieście Przemyślu, w roku bazowym 
przeważały wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód. W źródłach finansowania obok 
środków własnych dominowały fundusze ekologiczne.  
Dokładne dane przedstawiają tabele poniżej. 
 
Tabela 46 Wydatki inwestycyjne miasta Przemyśla na ochronę środowiska i na gospodarkę 
                   wodną 2008r. w tys. zł (wg. GUS) 

Wydatki na ochronę środowiska 
W tym na 

Wydatki na gospodarkę wodną 

Ogółem Ochronę powietrza 
atmosferycznego  

i klimatu 

Gospodarkę 
ściekową i ochronę 

wód 

Gospodarkę 
odpadami , 
ochronę gleb oraz 
wód podziemnych 

Ogółem 
W tym na ujęcia  
i odprowadzania 

wody 

11 389,0 403,6 6 659,2 4 270,0 2 044,7  
 
Tabela 47 Wydatki inwestycyjne miasta Przemyśla na ochronę środowiska według źródeł  
                   finansowania w 2008r. w tys. zł (wg. GUS) 

Środki 
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11 389,8 5 590,2 0,0 1 000,0 0,0 1 721,0 1 096,8 1 854,5 70,4 56,9 

 
Tabela 48 Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy 
                 współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programów  
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                 przedakcesyjnych, programów z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz z innych 
                 źródeł zagranicznych 

Nazwa projektu Program Warto ść projektu  Kwota dofinansowania Lata 
realizacji 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Przemyślu 

ISPA / Fundusz Spójności 56 377 104,67 28 188 552,33 2001 - 2010 

Dni kultury Padeborn w Przemyślu Środki z Komisji 
Europejskiej (Program Miasta 

i Gminy Bliźniacze) 
  
Fundacji Współpracy Polsko 

– Niemieckiej 

121 746,00 27 236,00 
  
  
  
  

21 800,00 

2003 

Dni kultury Przemyśla w Paderborn Środki z Komisji 
Europejskiej (Program Miasta 

i Gminy Bliźniacze) 

31 901,00 30 757,00 2003 

Środki przeznaczone na sfinansowanie 
sprzętu wspomagającego realizacje planów 
działań szkół zawodowych i Centrów 
kształcenia Praktycznego, których celem 
jest m.in. dostosowanie ofert 
edukacyjnych do potrzeb rynku pracy 
(CKP w Przemyślu) 

Phare 2001 Spójność 
Społeczna i Gospodarcza 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

87 973,70 87 973,70 2004 

Środki przeznaczone na modernizację 
pomieszczeń Centrum Kształcenia 
Praktycznego 

Phare 2001 Rozwój zasobów 
ludzkich „Mc Polska” 

21 500,00 21 500,00 2004 

W drodze … rozwój w Europie Program Socrates Comenius 27 692,00 27 692,00 2004 
Program kierowany do młodzieży 
pochodzącej z terenów wiejskich uczącej 
się w przemyskich szkołach 
ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą, której dochód nie przekracza 
kwoty 250 zł netto 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

469 443,49 469 443,49 2004 

Wytyczenie i oznakowanie fortecznej trasy 
rowerowej 

Narodowy Program dla 
Polski 2003, Fundusz Małych 

Projektów 

40 300,25 29 249,74 2005 

Program kierowany do młodzieży 
pochodzącej z terenów wiejskich uczącej 
się w przemyskich szkołach 
ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą, której dochód nie przekracza 
kwoty 504 zł netto 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

577 120,00 577 120,00 2005 

Wsparcie na modernizację oferty 
edukacyjnej 
(wyposażenie stanowisk do praktycznej 
nauki zawodu w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Przemyślu) 

Phare 2003 Promocja 
Zatrudnienia i Rozwoju 

Zasobów Ludzkich 

366 730,00 275 047,50 2005 

Wolność myślenia poprzez zrozumienie 
różnych wierzeń i kultur 

Program Socrates Comenius 
Akcja 1 

21 889,00 21 889,00 2005 - 2006 

Szkoła marzeń Sektorowy Program 
Operacyjny 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

88 000,00 88 000,00 2005 

Modernizacja odcinka ulicy Lwowskiej w 
Przemyślu w km 0+000 do 0+500 – etap II 

Phare - Fundusz Małych 
Projektów Infrastrukturalnych 

(SIPF) 

302 791,28 227 093,46 2005 

Przygotowanie dokumentacji do 
wdrożenia inwestycji pn. „Modernizacja 
Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”  

Phare 2003 „Przygotowanie 
Projektów Infrastrukturalnych 
w ramach INTERREG IIIA” 

165 645,21 78 186,67 2006 

Wielobranżowa dokumentacja projektowa 
dla zadania inwestycyjnego – „Remont 
stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 
w Przemyślu” 

Phare 2003 „Przygotowanie 
Projektów Infrastrukturalnych 
w ramach INTERREG IIIA” 

54 180,66 38 400,00 2006 

Kompleksowe przygotowanie 
dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. 
„Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny – 
akwen wodny” 

Phare 2003 „Przygotowanie 
Projektów Infrastrukturalnych 
w ramach INTERREG IIIA” 

370 520,32 52 727,20 2006 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów przygranicznych poprzez 
modernizację ul. Bakończyckiej 
w Przemyślu 

Programu Sąsiedztwa Polska-
Białoruś-Ukraina 

INTERREG IIIA / TACIS 
CBC 

4 198 268,61 3 148 701,45 2006 

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny, 
Stok Narciarski – II etap: Snowpark i letni 
tor saneczkowy 

Programu Sąsiedztwa Polska-
Białoruś-Ukraina 

INTERREG IIIA / TACIS 

3 142 510,38 1 342 977,08 2006 - 2007 
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CBC 
Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego 
i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

2 120 867,77 1 630 636,63 2006 - 2007 

Renowacja i adaptacja zabytkowego 
budynku w Przemyślu z przeznaczeniem 
na cele kulturalne (Konarskiego 5) 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

1 167 484,07 583 094,03 2006 - 2007 

Rewitalizacja zabytkowych obiektów 
Przemyskiej Starówki 
(Rynek 5, Rynek 6, Kazimierza Wielkiego 
9, Franciszkańska 14) 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

1 047 241,36 370 507,53 2006 - 2008 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R 
w Przemyślu 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

3 320 556,90 1 935 324,44 2006 - 2007 

Firmy ćwiczeniowe – szkoła przyszłych 
przedsiębiorców 

Program INTERREG IIIA 
Polska – Słowacja 

22 190,00 16 642,00 2006 

Ponad podziałami w ochronie 
europejskiego dziedzictwa kulturowego 

Programu Sąsiedztwa Polska-
Białoruś-Ukraina 

INTERREG IIIA / TACIS 
CBC 

112 750,00 84 562,00 2006 

Wolność myślenia poprzez zrozumienie 
różnych wierzeń i kultur 

Program Socrates Comenius 24 180,00 24 180,00 2006 - 2007 

Hand in hand – getting along with 
differences 

Program Socrates Comenius 18 720,00 18 720,00 2006 - 2007 

www.eurokidsweb.com Program Socrates Comenius 18 330,00 18 330,00 2006 - 2007 
Stypendia dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych porozumienia 
jarosławskiego 2006/2007 
(program realizowany w porozumieniu ze 
Starostwem Powiatowym w Jarosławiu) 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

948 000,00 948 000,00 2006 - 2007 

Pracownie komputerowe – edycja 2006 Sektorowy Program 
Operacyjny 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

Wyposażenie 8 pracowni komputerowych o 
wartości 45 000 – 100 000 (111 komputerów, 8 

laptopów, 8 rzutników) 

2007 

SUMA 75 365 636,67 40 484 343,25 - 

 
8.2.2. Nakłady na realizację POŚ 

 
Przewidywane nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska wykraczają poza 

możliwości finansowe Miasta. Realizacja poszczególnych zadań jest możliwa przy 
wspomaganiu ich wykonywania ze źródeł zewnętrznych. Tabele poniżej przedstawiają wykaz 
wszystkich projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy współfinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej. 
 
 
Tabela 49 Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy  
                 współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy  
                 finansowej 2007 - 2013 oraz z innych źródeł zagranicznych 
 
Projekty, które uzyskały wsparcie na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie 

Nazwa projektu Program Warto ść projektu  Kwota dofinansowania Lata 
realizacji 

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego 
wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w 
Przemyślu 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

22 448 363,92 13 152 000,00 2007 - 2012 

Termomodernizacja obiektów 
oświatowych miasta Przemyśla – I etap 

Mechanizm Finansowy EOG 4 047 743,49 3 440 581,97 2008 - 2009 

www.eurokidsweb.com Program Socrates Comenius 62 000,00 62 000,00 2007 - 2009 
Tworzący artyści odkrywający wiedzę z 
użyciem solidarności MARKUS 

Program Comenius 98 400,00 98 400,00 2009 - 2011 

Mowa kamieni. Węgiersko – polska 
wspólna przeszłość, teraźniejszość i 
wartości 

Program Comenius 98 400,00 98 400,00 2009 - 2011 

Innowacyjne zarządzanie w przemyskich 
jednostkach oświatowych 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

94 431,00 80 266,00 2009 
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Doskonalenie umiejętności kadry 
administracyjnej 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

97 097,00 82 532,00 2009 - 2010 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty –nowy kierunek „Technik obsługi 
ruchu turystycznego” 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

171 832,00 171 832,00 2008 - 2010 

Pozwól mi działać, a zrozumiem – 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów w SP nr 4 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

201 160,00 201 160,00 2008 - 2009 

Comenius – wizyta studyjna Program Comenius 4 000,00 4 000,00 2009 
Przebudowa dróg powiatowych w 
Przemyślu – ulice: M. Kopernika, 
Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny 
Most, Rokitniańska 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

5 381 465,76 3 350 129,51 2010 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu 
oraz terenów przyległych 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

256 478,10 215 976,65 2010 

Podkarpacki program stypendialny – dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą 
(program realizowany w porozumieniu z 
Sanokiem) 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

1 816 000,00 1 816 000,00 2009 

E-learning narzędziem w zdobyciu 
kwalifikacji zawodowych 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

363 540,00 363 540,00 2010 - 2011 

Aktywne zajęcia dla młodzieży IV LO w 
Przemyślu 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

588 540,24 588 540,24 2010 - 2012 

Każdy ma szansę na sukces- 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w 
Przemyślu 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

178 165,28 178 165,28 2010 - 2011 

Comenius „Once upon a time in Europe” Program Comenius 76 000,00 76 000,00 2010 - 2012 
Comenius „Streams of Culture” Program Comenius 57 000,00 57 000,00 2010 - 2012 
Comenius „Sustainable Solutions” Program Comenius 76 000,00 76 000,00 2010 - 2012 
Zajęcia dla młodzieży Technikum nr 4 w 
Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i 
dobrej pracy 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

527 212,79 527 212,79 2010 - 2012 

Program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych z terenu 
województwa podkarpackiego 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

195 240,00 195 240,00 2010 

Remont i modernizacja kompleksu 
sportowego CZUWAJ w Przemyślu 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

3 321 562,86 2 100 448,95 2010 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą 
Fabryczną 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

6 448 406,17 4 513 884,31 2010 - 2011 

Rozwój usług socjalnych na terenie miasta 
Przemyśla 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

4 430 023,00 3 101 016,10 2010 

Rozwój systemu komunikacji publicznej 
w Przemyślu 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

7 112 600,00 4 957 370,00 2010 

Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na 
Cmentarzu Głównym w Przemyślu 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

4 715 997,84 2 997 596,07 2010 

Budowa wschodniej drogi obwodowej 
miasta Przemyśla łączącej drogę krajową 
nr 77 z drogą krajową nr 28 wraz z 
mostem przez rzekę San 

Program Operacyjny 
Rozwój Polski Wschodniej 

2007 - 2013 

250 000 000,00 187 204 416,00 2010 - 2012 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
Nr 6 w Przemyślu 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

1 306 693,55 819 331,47 2010 - 2011 

Przebudowa dróg powiatowych w 
Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

7 122 160,72 4 976 977,83 2010 - 2011 
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Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

Kompleksowe uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych miasta Przemyśla 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013 

23 003 990,86 18 863 272,49 2010 - 2012 

SUMA 344 300 504,58 254 369 289,66 - 

 
Projekty warunkowo wybrane do dofinansowania 

Nazwa projektu Program Wartość projektu  Kwota dofinansowania Lata realizacji 
Zagospodarowanie zespołu zabytkowego 
Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla 
turystyki kulturowej, etap I 
  
(Podpisana PREUMOWA) 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 - 
2013 

20 980 000,00 
(w tym projekt m. 

Przemyśla – 3 000 000,00) 

17 825 000,00 
(w tym dla miasta 

Przemyśla – 2 550 000,00) 

2011 - 2012 

 
 
 
Tabela  50 Wykaz projektów realizowanych przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego 
                   S.A. przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 

  

Nazwa projektu Program Warto ść projektu  Kwota dofinansowania Lata 
realizacji 

Pakiet biurowy podstawowym narzędziem 
pracy pracownika administracji 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

138 457,25 138 457,25 2005 - 2006 

Opracowanie dokumentacji technicznej i 
studium wykonalności dla 
Transgranicznego Inkubatora 
Przedsiębiorczości i Innowacji w 
Przemyślu 

Program: Phare 2003 - 
Przygotowanie projektów 

infrastrukturalnych w ramach 
Interreg III A 

72 552,36 54 414,20 2006 

Język obcy kluczem do podniesienia 
atrakcyjności pracownik na rynku Unii 
Europejskiej 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

772 089,02 772 089,02 2006 - 2007 

Po prostu ... na swoim Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

466 557,97 405 851,28 2006 - 2007 

Rozwój transgranicznego produktu 
turystycznego na pograniczu polsko 
słowackim 

Inicjatywa Wspólnotowa 
Interreg III A Polska 

Republika Słowacka 2004-
2006 

83 449,00 62 586,75 2006 - 2007 

Twoja kariera zawodowa - naszym 
priorytetem 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

668 401,82 668 401,82 2006 - 2008 

Nowy dobry zawód - zatrudnienie i rozwój Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

1 015 364,24 901 429,44 2006 - 2008 

Rozwój Transgranicznej współpracy 
gospodarczej w przygranicznych 
obszarach Polski I Ukrainy 

Program Sąsiedztwa Polska - 
Białoruś - Ukraina 

INTERREG IIIA /Tacis CBC 
2004 - 2006 

98 530,00 73 897,50 2007 

Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu 
edycja I 

Sektorowy Program 
Operacyjny 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

354 941,32 354 941,32 2007 

Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu 
edycja II 

Sektorowy Program 
Operacyjny 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

342 175,83 342 175,83 2008 

Punkt Konsultacyjny Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

552 294,90 660 282,30 2008 - 2011 

Kapitał da przedsiębiorczych Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

5 666 332,06 5 666 332,06 2009 - 2010 

Regionalny Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

475 178,95 475 178,95 2009 

Pomysł na biznes Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

4 882 217,11 4 882 217,11 2009 - 2010 

Regionalny Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

516 000,00 516 000,00 2010 

Postaw na własny biznes Program Operacyjny Kapitał 5 678 979,84 5 678 979,84 2010 - 2012 
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Ludzki 
SUMA 21 783 521,67 21 653 234,67 - 

 
Tabela 51 Wykaz projektów realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  
                 Cieplnej  Sp. z o.o. przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
  

Nazwa projektu Program Warto ść projektu  Kwota dofinansowania Lata 
realizacji 

Modernizacja Ciepłowni Zasanie w 
Przemyślu 

Sektorowy Program 
Operacyjny 

Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw 

  
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

4 743 001,00 1 406 020,00 
 
 
 
  

602 580,00 

2006 - 2007 

 
 

Nakłady ogółem, na realizację polityki ekologicznej miasta Przemyśla przedstawia tabela 
Nr 52. 
Nakłady zostały oszacowane na podstawie: 
� wykazu zadań z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Przemyśla,  
� informacji uzyskanych od instytucji związanych z realizacją ochrony środowiska  

w mieście, 
� danych dotyczących przedsięwzięć priorytetowych dla miasta, 
� danych statystycznych dotyczących średniorocznych wydatków na ochronę środowiska  

i gospodarkę wodną, 
� możliwości finansowania przedsięwzięć środowiskowych w latach 2007 – 2013. 

 
Tabela 52  Nakłady na realizację Programu Ochrony  Środowiska dla Miasta Przemyśla  
                 (ceny wg. Grudnia 2008 r.) 
 

Działania Priorytetowe 
Szacowane nakłady 
w latach  2010 - 2013 

[w tys. zł] 

Szacowane nakłady 
w latach 2014 - 2017 

[w tys. zł] 
Priorytet 1 - Ochrona wód i efektywne wykorzystanie 
zasobów wodnych 51 581  28 000  

Priorytet 2 - Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 3 486*   
Priorytet 3 - Gospodarka odpadami   
Priorytet 4 - Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych 3 000 *  
Priorytet 5 - Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej 
i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów 41 838 23 750  

Priorytet 6 - Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu  
i warstwy ozonowej 545 034* 373 243  

Priorytet 7 - Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie 
wartości użytkowej gleb 

51 690*  
3 486  zł w Priorytecie 2 

320 

Priorytet 8 - Ochrona przed hałasem i promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

441 929 * 
Całość w Priorytecie 6  

305 188  
Całość w Priorytecie 6 

Priorytet 9 - Ochrona zasobów kopalin Br. d. Br. d. 
Działania o charakterze systemowym (zapobieganie  
i kontrola zanieczyszczeń, edukacja ekologiczna, 
wzmocnienie instytucjonalne, badania naukowe) 

Br. d. Br. d. 

Zarządzanie Programem (w tym Raporty) Br. d. Br. d. 
Ogółem 686 657 425 313 
*Szacowane nakłady na Priorytet 6 zawierają w sobie nakłady na Priorytet 8 oraz nakłady na 
Priorytet 4. Część nakładów z Priorytetu 7 zawarta jest w nakładach Priorytetu 2.  
Szacunkowe nakłady ogółem nie sumują się w tabelach.  
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Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Programie Ochrony 
Środowiska w latach 2010-2013 wyniesie 686 657 tys. zł, w latach 2014-2017 425 313 tys. zł. 
 
 
9. MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU 

 
Monitoring Realizacji Programu będzie miał na celu ciągłą kontrolę wdrażania i realizacji 

Programu Ochrony Środowiska w czasie jego obowiązywania. 
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie  

w zakresie: 
� Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań; 
� Określenia stopnia realizacji przyjętych celów; 
� Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem; 
� Analizy przyczyn tych rozbieżności. 
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania 

poszczególnych projektów programu i jego zgodności z postawionymi celami. Jego istotą jest 
wyciąganie wniosków z tego, co zostało i co nie zostało zrobione, a także modyfikowanie 
dalszych poczynań w sposób taki, aby osiągnąć w przyszłości zakładany cel. 

 
Prezydent Miasta będzie oceniał co dwa lata stopień wdrażania Programu, a ocena ta 

będzie podstawą do sporządzania raportu z wykonania Programu. Taka procedura pozwoli na 
spełnienie wymagań zawartych w Programie Ochrony Środowiska, a dotyczących okresu na 
jaki jest przyjmowany Program Ochrony Środowiska i systemu raportowania o stanie 
realizacji Programu Ochrony Środowiska.  

 
Monitoring Programu będzie się sprowadzał do: 

� Oceny postępów we wdrażaniu Programu Ochrony Środowiska, w tym przygotowanie 
raportu (co dwa lata); 

� Opracowania listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w kolejnych czterech 
latach (co dwa lata); 

� Aktualizacji celów ekologicznych i kierunków działań (co cztery lata). 
 
Ocena realizacji zamierzonych kierunków i celów prowadzona będzie w oparciu o: 
� określenie wskaźników wyznaczonych do realizacji zadań w POŚ; 
� ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów; 
� ocenę realizacji zadań. 

 
Źródłami informacji do prowadzenia analiz będą: 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (dane z prowadzonego monitoringu); 
� Administracja: 

- decyzje, 
- zezwolenia, 
- pozwolenia 

� Baza Danych Urzędu Marszałkowskiego (odpady, powietrze); 
� Główny Urząd Statystyczny; 
� Baza Danych Urzędu Miasta i innych powiązanych jednostek administracyjnych. 

 
Ocena realizacji i skutków POŚ będzie przeprowadzana raz na dwa lata. 
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10. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

� Celem prognozy oddziaływania na środowisko było przeprowadzenie oceny oraz 
określenie czy i w jaki sposób realizacja działań zidentyfikowanych  
w ramach priorytetów ekologicznych projektu POŚ i PGO może oddziaływać na 
środowisko.  

� Zidentyfikowane w projekcie POŚ i PGO cele, priorytety ekologiczne oraz działania są 
zgodne z celami określonymi w Programie ochrony środowiska województwa 
podkarpackiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 
2014 i Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego. 

� Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w projektu POŚ 
bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny. Ponadto 
należy zaznaczyć, że w fazie realizacji zaznaczą się oddziaływania niekorzystne, a 
dopiero na etapie funkcjonowania zrealizowanych przedsięwzięć zaznaczą się 
oddziaływania korzystne.  

� Niekorzystne oddziaływania na środowisko mogą być znacznie ograniczone np. 
poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację, stosowanie najnowszych 
technologii. Wybór lokalizacji przedsięwzięć odbywa się na etapie planu 
zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem dróg realizowanych na podstawie tzw. 
spec ustawy.  

� Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej korzystne dla środowiska będą 
działania zrealizowane w ramach priorytetów: 
− Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, 
− Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 

− Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony, 
− Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb. 

� Z przeprowadzonej analizy wynika, że najwięcej niekorzystnych i potencjalnie 
niekorzystnych oddziaływań na środowisko będzie wiązać się z realizacją działań w 
ramach priorytetu: 
− Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, 

− Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej, 
− Gospodarka odpadami. 
 
Funkcjonowanie zrealizowanych działań będzie miało pozytywny wpływ na stan 

środowiska, zwłaszcza na jakość powietrza. 
� Proponuje się zrezygnować z realizacji na terenie miasta elektrowni wiatrowych oraz 

zbiorników małej retencji, chyba, że potrzeba ich realizacji będzie wynikać z Programu 
ochrony przed powodzią opracowanego dla tereny zlewni lub dorzecza. 

� Zaniechanie realizacji działań określonych w priorytetach ekologicznych prowadzić 
będzie do pogorszenia stanu środowiska (np. ciągły wzrost ilości pojazdów prowadzi do 
wzrostu zanieczyszczeń motoryzacyjnych, hałasu komunikacyjnego oraz drgań) i 
pogorszenia jakości życia mieszkańców miasta, zwłaszcza centrum.  



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017r. 
 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 
 

154

� Możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do zanieczyszczeń 
powietrza stwierdzono w przypadku działań, które mogą być realizowane w centrum 
miasta i będą realizowane w bardzo bliskim sąsiedztwie względem siebie. Będą one 
występowały w okresie prowadzenia robót, więc w okresie marzec – listopad. 
Przekroczenia norm emisji pyłu PM10  
i przekroczenie wartości docelowej ustalonej dla benzo(a)piranu notowano  
w sezonie grzewczym, a więc poza okresem, w którym prowadzone będą roboty 
związane z realizacją działań.  

� Przeprowadzona analiza i ocena działań zidentyfikowanych w ramach priorytetów 
ekologicznych w projekcie POŚ i PGO pozwala na stwierdzenie,  
że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie 
różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego, korzystnie wpłynie na 
zdrowie mieszkańców miasta.  

� Realizacja działań określonych w POŚ i PGO nie powoduje środowiskowych 
oddziaływań o charakterze transgranicznym. 

 
 

11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2010 –2013  
z perspektywą do 2017 został wykonany zgodnie z ustawowymi wymogami (ustawa Prawo 
ochrony środowiska) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 

Program ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010-2013 z perspektywą do 
2017 r. został opracowany metodami właściwymi dla planowania strategicznego i objął: 

� diagnozę stanu środowiska w mieście Przemyślu, 
� określenie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez 

przedstawienie celów strategicznych; celów długo- i krótkoterminowych, priorytetów 
ekologicznych oraz kierunków działań proekologicznych, 

� przedstawienie uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-
ekonomicznych, źródeł finansowania, systemu zarządzania środowiskiem  
i Programem, 

� określenie zasad zarządzania i monitorowania efektów wdrażania Programu. 
 

Zasady i kierunki lokalnej polityki ochrony środowiska są wynikiem oddziaływania 
szeregu czynników począwszy od specyfiki danego obszaru tj. warunków naturalnych, stanu 
środowiska, perspektywy rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i kraju oraz czynników 
zewnętrznych. 

Zadania przedstawione w programie ujęto w strukturze celów i priorytetów, w której 
podano zasady  współpracy a także wskazano zewnętrzne źródła finansowania. W programie 
zawarto także propozycje procedur zarządzania jego realizacją oraz propozycję systemu 
oceny skuteczności wdrażania.  

Selekcja celów, priorytetów i zadań jest wynikiem analizy dokumentów strategicznych 
szczebla wojewódzkiego i powiatowego, programów inwestycyjnych realizowanych na 
terenie miasta, opracowań naukowych, uwarunkowań finansowych oraz konsultacji, którymi 
objęto zainteresowane podmioty. 

W Ocenie aktualnego stanu środowiska miasta zawarto informacje stanie środowiska, 
natomiast w Programie Ochrony Środowiska opisano cele i kierunki rozwoju miasta dla 
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ochrony, zasobów wodnych, powietrza atmosferycznego, ochrony przyrody i terenów zieleni, 
ochrony powierzchni ziemi, ochrony surowców, ochrony przed hałasem, edukacji 
ekologicznej, gospodarki odpadami, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz 
ochrony przed naturalnymi zagrożeniami środowiska. 
 
Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych  
 
Najistotniejszymi zagrożeniami w zakresie zasobów wodnych jest zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i niedostateczne zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 

Dlatego jednym z celów jest wspieranie inwestycji (w tym w przedsiębiorstwach) 
prowadzących do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód  
i ziemi oraz realizowane inwestycji mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości 
wody pitnej. 
Najważniejsze działania inwestycyjne:  
1) budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w Przemyślu, w tym 

zakończenie rozpoczętych inwestycji w tym zakresie; 
2) budowa przydomowych, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na obszarach gdzie, jak 

wynika z planów zagospodarowania przestrzennego, w okresie perspektywicznym nie 
będą podejmowane działania z budową kanalizacji zbiorczej lub jej realizacja jest 
ekonomicznie nieuzasadniona np. ze względu na rozproszoną zabudowę; 

3) optymalizacja wykorzystania istniejącej oczyszczalni. 
 
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
 

Z analizy stanu środowiska  Przemyśla wynika, że  największymi zagrożeniami dla 
środowiska miasta są:  

� zagrożenia powodzią; 
� zagrożenia osuwiskami; 
� zagrożenia poważnymi awariami związanymi z transportem materiałów niebezpiecznych. 

 
Poważne zagrożenie dla miasta Przemyśla stanowi fala powodziowa, która może 

wystąpić w razie awarii lub uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych zapory Solina. 
Program zakłada utworzenie trzech elementów ochrony:  

� bezpośredniej ochrony,  
� ograniczenia zagrożenia powodziowego,  
� systemu informacji oraz szybkiego powiadamiania. 

W efekcie Program zakłada m.in. umocnienie wałów przeciwpowodziowych i powstanie 
nowych, budowę polderów i zbiorników retencyjnych oraz przepompowni. Powstać ma 
również system wczesnego ostrzegania przed powodzią.  

 
Uwarunkowania geomorfologiczne Przemyśla sprawiają, że cześć jego powierzchni 

położona jest na potencjalnych obszarach osuwiskowych. 
Najbardziej narażone na występowanie osuwisk są zbocza o nachyleniach w przedziale 

10-15%, które po intensywnych i długotrwałych opadach mogą utracić stabilność.  
Określenie zasięgu obszarów osuwiskowych przyczynić się powinno do 

minimalizowania strat powstałych w wyniku osuwania, poprzez ograniczenie ich 
zainwestowania w sporządzanych przez władze samorządowe dokumentach planistycznych  
z zakresu zagospodarowania przestrzennego (plany zagospodarowania przestrzennego, studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach 
zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego). 



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017r. 
 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 
 

156

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

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

Tworzenie i modernizacja systemów łączności jednostek ratowniczych, przyczyni się do 
poprawy koordynacji współpracy podmiotów ratowniczych.  

Szczególnie ważne będą działania związane z monitorowaniem środowiska, 
uwzględniające informowanie, ostrzeganie i reagowanie pod kątem potencjalnych zagrożeń.  

 
 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność 
 

Konieczność wykorzystywania alternatywnych źródeł energii wynika z potrzeby 
ograniczenia szkodliwych produktów spalania pierwotnych nośników (węgla i jego odmian) 
ograniczoności źródeł kopalnych. 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii tj.energii rzek, wiatru, promieniowania 
słonecznego lub geotermalnej w bilansie paliwowo - energetycznym przyczynia się do 
poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, 
poprawy stanu środowiska. 
 
Najważniejsze działania inwestycyjne: 
1) Budowa instalacji wykorzystujących energię wiatru (budowa elektrowni wiatrowych, 

farm wiatrowych); 
2) Budowa nowych ciepłowni na biomasę oraz modernizacja istniejących sieci 

ciepłowniczych; 
3) Budowa urządzeń i instalacji do produkcji energii opartych na źródłach odnawialnych: 

a) energetyczne wykorzystanie biogazu (zagospodarowanie odpadów poprzez 
produkcję biogazu); 

b) budowa instalacji do estryfikacji; 
4) Inwestycje podnoszące efektywność energetyczną: 

a) budowa energooszczędnych budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

b) montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, 
c) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, bloków, domów – wymiana 

wyposażenia na energooszczędne, 
d) modernizacja oświetlenia ulicznego. 

 
Różnorodność biologiczna i  ochrona krajobrazu. 
 

Rozwój gospodarczy, naciski inwestorów i właścicieli gruntów niezabudowanych 
szczególnie w atrakcyjnych dla inwestycji częściach miasta Przemyśla wpływają na 
utrudnienia dla rozwoju zieleni miejskiej. 

Wyznaczenie priorytetów działań ma za zadanie usprawnić system obszarów chronionych, 
rozpoznawanie zasobów przyrodniczych, opracowywanie planów ochrony oraz wdrażanie 
zapisów planów ochrony, a także utrzymanie tradycyjnego krajobrazu,  przede wszystkim na 
terenach parków krajobrazowych. Rezultatem realizacji przedsięwzięć dotyczących 
gospodarowania lasami będzie racjonalizacja struktury przestrzennej lasów, wzrost 
stabilności ekosystemów leśnych, udoskonalenie struktury gatunkowej i funkcjonalnej oraz 
możliwości pełnienia wielorakich funkcji lasu. 
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Najważniejsze działania inwestycyjne: 
1) Renaturyzacja cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie wodno - 

błotnych i cennych nieleśnych (praca ciągła); 
2) Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody (praca ciągła, 37 drzew pomnikowych) 

oraz pielęgnacja istniejących elementów różnorodności biologicznej; 
3) Utrzymanie ciągłości i tworzenie korytarzy ekologicznych (poprzez zalesienia  

i zadrzewienia); 
4) Przebudowa drzewostanów leśnych, na rzecz wielogatunkowych, zgodnych  

z siedliskiem; 
5) Zalesianie terenów wyłączonych z użytkowania rolniczego. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
 

Priorytety i działania, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dla miasta 
Przemyśla, zostały określone na podstawie „Programu ochrony powietrza dla strefy Miasto 
Przemyśl”. Wszystkie, zawarte w nim priorytetowe działania mają na celu zmniejszenie 
ponadnormatywnego poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10, do poziomu dopuszczalnego 
i stabilne utrzymanie go na tym poziomie. 
 
Najważniejsze działania inwestycyjne: 
1) ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem 

poprzez budowę obejść drogowych miasta, modernizację istniejących połączeń 
komunikacyjnych, remonty dróg, rozwój i modernizację transportu kolejowego  
i zbiorowego, tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego;  

2) redukcja niskiej emisji poprzez: centralizację zaopatrzenia w ciepło, modernizację 
istniejących źródeł ciepła, modernizację linii przesyłowych, termomodernizację 
budynków;  

3) ograniczanie emisji z dużych źródeł spalania paliw celem wypełnienia wymagań 
dyrektywy IPPC z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik BAT  

 
Wszystkie te działania zabezpieczą osiągnięcie takich stężeń zanieczyszczeń  

w powietrzu atmosferycznym, które będą bezpieczne dla życia i środowiska. 
 
 
Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb 
 

Większość zagrożeń degradacji gleb na terenie miasta Przemyśla spowodowana jest 
przez przemysł, komunikacje i gospodarkę komunalną. Istotnym problemem miasta są stale 
powstające, dzikie wysypiska odpadów, które mogą spowodować skażenie środowiska 
gurntowo-wodnego. 

Budowa geologiczna oraz geomorfologia terenu miasta sprawia iż jest ono zagrożone 
wystąpieniem ruchów masowych. W celu zabezpieczenia miasta przed tego typu 
zagrożeniami prowadzona jest stała inwentaryzacja oraz dokumentacja terenów zagrożonych 
ruchami masowymi.  
 
Najważniejsze działania inwestycyjne: 
1) sukcesywna rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku 

różnorakiej działalności; 
2) zabezpieczenie i rekultywacja terenów, których degradacja spowodowana została 

czynnikami naturalnymi; 
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3) rewitalizacja terenów obiektów poprzemysłowych. 
 
 
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 

 
Do podstawowych zagrożeń akustycznych na terenie Miasta Przemyśla należy hałas 

komunikacyjny. Rosnąca  rokrocznie liczba pojazdów i zły stan nawierzchni na terenie miasta 
przyczynia się do zwiększania się poziomu hałasu, przez co coraz większa liczba 
mieszkańców narażona jest na jego oddziaływanie. 
 
 
Najważniejsze działania inwestycyjne: 
1) budowa obwodnic miasta Przemyśla, wyprowadzających ruch tranzytowy poza 

zabudowę, stosowanie zabezpieczeń ekologicznych (ekranów akustycznych), 
modernizacje i remonty nawierzchni dróg, modernizacja istniejących połączeń 
komunikacyjnych; 

2) stosowanie rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu i przenikaniu hałasu 
do środowiska oraz środków zmniejszających poziom hałasu; 

3) zabezpieczanie przed degradacją obszarów, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna; 
4) rozwój i modernizacja transportu kolejowego i zbiorowego; 
5) tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego; 
6) opracowanie i wdrażanie programu ochrony przed hałasem. 

 
Podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym mają charakter nieinwestycyjny i dotyczyć będą monitoringu oraz 
prowadzenia badań określających skalę zagrożenia promieniowaniem. 

Działania z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
koncentrować się będą wokół źródeł liniowych - systemów przesyłowych energii elektrycznej 
oraz źródeł punktowych, jakimi są: stacje nadawcze telefonii komórkowej, stacje radiowo – 
telewizyjne 
 
 
Ochrona zasobów kopalin 
 

Cale miasto Przemyśl znajduje się w terenie górniczym złóż gazu. 
Jako główne cele miasta, na lata przyszłe przyjęto: prowadzenie eksploatacji złóż 

kopalin, bez naruszania wartości przyrodniczych, ochrona udokumentowanych złóż kopalin 
przed zagospodarowaniem uniemożliwiającym ich eksploatację w przyszłości, rekultywacja  
i terenów poeksploatacyjnych. 
 
Najważniejsze działania inwestycyjne: 
1) rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji; 
2) dalsze rozpoznawanie i dokumentowanie nowych zasobów surowców. 

 
Monitorowanie realizacji programu  
 

Monitoring Realizacji Programu będzie miał na celu ciągłą kontrolę wdrażania i realizacji 
Programu Ochrony Środowiska w czasie jego obowiązywania. 
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Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie  
w zakresie: 

� Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań; 
� Określenia stopnia realizacji przyjętych celów; 
� Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem; 
� Analizy przyczyn tych rozbieżności. 

 
Prezydent Miasta będzie oceniał co dwa lata stopień wdrażania Programu, a ocena ta 

będzie podstawą do sporządzania raportu z wykonania Programu. Taka procedura pozwoli na 
spełnienie wymagań zawartych w Programie Ochrony Środowiska, a dotyczących okresu na 
jaki jest przyjmowany Program Ochrony Środowiska i systemu raportowania o stanie 
realizacji Programu Ochrony Środowiska.  
12. WYKAZY 
 
 

12.1. Wykaz użytych skrótów 
 

1. EFS - Europejski Fundusz Społeczny 
2. EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit 

Scheme) 
3. GIOŚ –  Kontakt Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
4. GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy 
5. GUS – Główny Urząd Statystyczny 
6. IPPC –  Integrated Pollution Prevention and Control (Zintegrowane Zapobieganie i 

Ograniczanie Zanieczyszczeń) 
7. JCWPd  –  Jednolita Część Wód Podziemnych 
8. KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
9. KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
10. OSO Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
11. PAE – Podkarpacka Agencja Energetyczna 
12. PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 
13. PO – Program Operacyjny 
14. RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców 
15. RPO WP –Regionalny program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013 
16. SKR – Strategia Rozwoju Kraju 
17. UM – Urząd Marszałkowski 
18. US – Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
19. UW – Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
20. WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
21. ZUW – Zakład Uzdatniania Wody 

 
12.2. Wykaz ważniejszych materiałów źródłowych  

 
1) Polityka Ekologiczna Państwa, 
2) Strategia rozwoju kraju na lata 2007 – 2015, 
3) Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 
4) Strategia gospodarki wodnej, 
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5) Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z programem działań, 

6) Polityka leśna państwa, 
7) Krajowy plan gospodarki odpadami, 
8) Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, 
9) Program operacyjny infrastruktura i środowisko, 
10) Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r. 
11) Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce w 2005 roku. PIG Warszawa 

2006r. 
12) Program ochrony przed powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły –etap I”, Kraków, lipiec 

2007 r.; 
13)  Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020, 
14) Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 
15) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, 
16) Analiza zagrożenia zjawiskiem suszy hydrologicznej na obszarze województwa 

podkarpackiego w 2007 r., WIOŚ w Rzeszowie 2007 r. 
17) Program ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”, 
18) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Przemyśla, 
19) Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla, 
20) Lokalny program rewitalizacji miasta Przemyśla, 
21) Raport o stanie miasta, 
22) Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Przemyśla, 
23) Strategia rozwoju turystyki dla miasta Przemyśla, 
24) Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla miasta Przemyśla 
25) Wykazy projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy 

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

Rzeszów, 2007, 
28) Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2007, 2008 r.,US Rzeszów; 
29) Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, US  Rzeszów, 2009 r.; 
30) Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w latach 2005 -2009. WIOŚ 

Rzeszów, 
31) Raporty o stanie środowiska województwa podkarpackiego na lata 1999 -2008, WIOŚ 

Rzeszów, 
32) Informacje uzyskane z urzędów i instytucji 

 
12.3. Wykaz aktów prawnych 

 
Zasoby wodne: 
� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019), 
� Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625), 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 

150 z późn. zm.). 
Zagrożenia naturalne: 
� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019), 

Poważne awarie przemysłowe: 
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� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 
150Z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085  
z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów  
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2002 nr 58 poz. 535). 

Środowisko przyrodnicze: 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220) 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1764), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1765), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 

dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 220 poz. 2237), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2004 nr 229 poz. 2313), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. 2001 nr 92 poz. 1029), 
� Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2005 nr 127 poz. 

1066), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia 

okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 2005 nr 48 poz. 459 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2003 nr 106 poz. 1002), 
� Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2005 nr 45 poz. 435), 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 

150 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2004 nr 

121 poz. 1266), 
Lasy: 
� Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2005 nr 45 poz. 435), 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2005 nr 127 poz. 

1066), 
Powietrze atmosferyczne: 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 

150 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 nr 122 poz. 1055), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 nr 260 poz. 2181 z późn. zm.). 

Gleby: 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 

150Z późn. zm.), 
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� Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2004 nr 
121 poz. 1266), 

� Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493), 

� Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 nr 165 poz. 1359). 
Hałas: 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 

150 z późn. zm.), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826). 
Pola elektromagnetyczne: 
� 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 nr 192 poz. 1883), 

� Dział VI ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Ochrona przed 
polami elektromagnetycznymi). 

Surowce mineralne: 
� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. 2005 nr 228 

poz. 1947), 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 
1399) 

 
12.4. Wykaz tabel 

 
Tabela 1. Powierzchnia użytków rolnych w ha wg granic administracyjnych 
Tabela 2. Charakterystyka dzielnic klimatycznych 
Tabela 3. Charakterystyka klimatu 
Tabela 4. Prognozy liczby ludności  miasta Przemyśla do roku 2030 
Tabela 5. Ogólne dane o drogach na terenie miasta 
 Tabela 6. Remonty dróg przeprowadzone na terenie miasta  
 Tabela 7. Liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych i motorowerów 
Tabela 8. Znaczące firmy produkcyjne w Przemyślu 
Tabela 9. Charakterystyka hydrologiczna rzeki San w profilu wodowskazowym Przemyśl 
Tabela10. Ekstremalne stany wodne w rzece San 
Tabela 11. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
Tabela 12.Wydajność źródeł 
Tabela 13. Klasy stanu ekologicznego wód 
Tabela 14. Wartość stężeń azotów i podstawowych wskaźników eutrofizacji ze spływów 
                  powierzchniowych, z działalności rolniczej (w 2008 r.) 
Tabela 15. Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności  
                  w wodę przeznaczoną do spożycia (w 2008 r.) 
Tabela 16. Zawartość azotanów w punkcie pomiarowym monitoringu wód podziemnych  
                  Nr 757 Przemyśl w latach 2002 -2007l 
Tabela 17. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 
Tabela 18. Wykaz studni miejskich w utrzymaniu Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
Tabela 19. Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z oczyszczalni  
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Tabela 20. Wodociągi i kanalizacja – dane porównawcze 
Tabela 21. Powierzchnia użytków rolnych w ha wg granic administracyjnych Przemyśla 
Tabela 22. Pomniki przyrody 
Tabela 23. Powierzchnia gruntów leśnych w Przemyślu w latach 2003-2008, wg. GUS 
Tabela 24. Zestawienie wyników pomiaru hałasu drogowego w Przemyślu, dla pory dnia 
                  i nocy, w 2006 r. (wg. WIOŚ) 
Tabela 25. Sprawozdanie roczne z okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  
                   w środowisku na terenie miasta Przemyśla, wykonanych w 2008 r. (wg. WIOŚ) 
Tabela 26. Wstępna klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód  
                  w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód rzeki Wiar w 2008 r. 
                  (wg. WIOŚ) 
 Tabela 27. Wydatki  na ochronę środowiska w Przemyślu    w latach 2003 -2008 (wg. GUS )  
Tabela 28. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i na gospodarkę wodną w 2008 r.  
                 (ceny bieżące) , wg  GUS 
Tabela 29. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według źródeł finansowania  
                 w 2008 r.(wg GUS) 
Tabela 30. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony i efektywnego 
                  wykorzystania  zasobów wodnych 
Tabela 31. Harmonogram realizacji i źródło finansowania działań priorytetowych w zakresie 
                 ochrony wód i wykorzystania zasobów wodnych  
Tabela 32. Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony wód i wykorzystania zasobów wodnych 

(Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Miasta Przemyśla) 

Tabela 33. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie zapobiegania zagrożeniom  
Tabela 34. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł  
                 odnawialnych  
Tabela 35.Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony różnorodności 
                  biologicznej i krajobrazowej oraz zrównoważonego rozwoju lasu  
Tabela 36. Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej  
                 i zrównoważonego rozwoju lasów (Zestawienie przewidywanych nakładów  
                 inwestycyjnych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)  
Tabela 37. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony powietrza 
                  atmosferycznego i klimatu 
Tabela 38. Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 

(Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)  

Tabela 39. Priorytetowe działania naprawcze mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych 
                 poziomów pyłu zawieszonego PM10 w strefie miasto Przemyśl, terminy i koszty 
                 realizacji.(Zestawienie przewidywanych nakładów wg. Programu ochrony  
                 powietrza dla strefy miasto Przemyśl) 
Tabela 40. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony powierzchni ziemi 
                  i przywrócenia wartości użytkowej gleb 
Tabela 41 Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                  w zakresie ochrony powierzchni ziemi i przywrócenia wartości użytkowej gleb 
                  (Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
                   Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)  
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Tabela 42. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony przed hałasem  
                  i promieniowaniem elektromagnetycznym 
Tabela 43 Harmonogram realizacji zadań, źródło finansowania działań priorytetowych  
                  w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
                  (Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych w Wieloletnim Planie 
                   Inwestycyjnym Miasta Przemyśla)  
Tabela 44. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony kopalin 
Tabela 45. Harmonogram realizacji i źródła finansowania działań priorytetowych  
                 w zakresie ochrony kopalin 
Tabela 46 Wydatki inwestycyjne miasta Przemyśla na ochronę środowiska i na gospodarkę 
                   wodną 2008r. w tys. zł (wg. GUS) 
Tabela 47 Wydatki inwestycyjne miasta Przemyśla na ochronę środowiska według źródeł  
                   finansowania w 2008r. w tys. zł (wg. GUS) 
Tabela 48 Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy 
                 współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programów  
                 przedakcesyjnych, programów z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz z innych 
                 źródeł zagranicznych 

Tabela  50 Wykaz projektów realizowanych przez Przemyską Agencję Rozwoju  
                  Regionalnego S.A. przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
Tabela 51 Wykaz projektów realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  
                 Cieplnej  Sp. z o.o. przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
Tabela 52  Nakłady na realizację Programu Ochrony  Środowiska dla Miasta Przemyśla  
                 (ceny wg. Grudnia 2008 r.) 

 
 

12.5. Wykaz załączników graficznych 
 

MAPA NR 1  Położenie miasta na tle województwa podkarpackiego 
MAPA NR 2  Istniejące systemy ochrony przyrody 
MAPA NR 3  Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych 
MAPA NR 4  Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
MAPA NR 5  Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój  

lasów 
MAPA NR 6  Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej 
MAPA NR 7  Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
MAPA NR 8  Ochrona zasobów kopalin 


