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1. WST�P 

Idea zrównowa�onego rozwoju opiera si� na planowaniu działa�, które doprowadzi� 

powinny do poprawy jako�ci �rodowiska naturalnego. Ustawa „Prawo ochrony �rodowiska” z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r., poz.627)1 wprowadziła 

powszechny obowi�zek opracowywania programów ochrony �rodowiska, co stworzyło now� 

sytuacj� prawn� nie tylko w dziedzinie ochrony �rodowiska, ale te� po�rednio w gospodarce 

przestrzennej. W my�l tej ustawy projekt polityki ekologicznej pa�stwa opracowuje Minister 

wła�ciwy do spraw �rodowiska, po zasi�gni�ciu opinii marszałków województw, a uchwala j� 

Sejm na wniosek Rady Ministrów. Polityk� ekologiczn� pa�stwa przyjmuje si� na 4 lata, z 

tym, �e przewidziane w niej działania w perspektywie obejmuj� kolejne 4 lata. Rada 

Ministrów przedkłada Sejmowi co 4 lata raport z realizacji polityki ekologicznej pa�stwa. 

Zarz�d województwa, powiatu oraz gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej pa�stwa, 

sporz�dza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy �rodowiska. Programy 

te s� opiniowane odpowiednio przez zarz�d jednostki wy�szego szczebla lub ministra 

wła�ciwego do spraw �rodowiska. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawuj� 

organy gminy, program ochrony �rodowiska obejmuje działania powiatu i gminy. Programy 

uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo gminy. Z wykonania 

programów zarz�d województwa, powiatu i gminy sporz�dza raporty, które przedstawia si� 

odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub gminy. 

Zakres rzeczowy programów ochrony �rodowiska jest uzupełniany przez plan 

gospodarki odpadami realizowany równocze�nie przez gminy. W opracowywanych 

programach i planach na bie��co uwzgl�dnia si� wszystkie nowe akty prawne oraz zmiany 

wprowadzane w ustawach i rozporz�dzeniach ju� istniej�cych. 

 

2. ZADANIA PROGRAMÓW OCHRONY �RODOWISKA 

Dotychczas Sejm przyj�ł m.in. nast�puj�ce polityki ekologiczne pa�stwa: 

��Polityka ekologiczna pa�stwa (1991), 

��II Polityka ekologiczna pa�stwa (2001). 

Rada Ministrów w grudniu 2002 r. przyj�ła Polityk� ekologiczn� pa�stwa na lata 2003-2006 z 

uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Równie� w 2002 r. został opracowany 

„Program wykonawczy do II Polityki pa�stwa na lata 2002-2010”. Jest to dokument o 

charakterze operacyjnym, tj. wskazuj�cy wykonawców i terminy realizacji konkretnych zada� 

oraz szacuj�cy niezb�dne nakłady i 	ródła ich finansowania. 
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Naczeln� zasad� przyj�t� w Programie jest zasada zrównowa�onego rozwoju. Program jest 

dokumentem strategicznym, który : 

��stanowi instrument pomocny władzom gmin w zarz�dzaniu �rodowiskiem, 

��jest podstaw� wyboru priorytetów o znaczeniu gminnym, wyznaczaj�cych program 

inwestycyjny gminy, finansowany m.in. przez Fundusze Strukturalne i wkład własny, 

��tworzy ramy gminnych programów ochrony �rodowiska (instrumenty realizacji lokalnej 

polityki ochrony �rodowiska). 

Program opracowany jest z uwzgl�dnieniem ustrojowej pozycji samorz�du powiatu  

i jego kompetencji wynikaj�cych z przepisów prawa ochrony �rodowiska, a wi�c 

ograniczonych własnych mo�liwo�ci realizacyjnych i finansowych.  

Cele szczegółowe Programu s� nast�puj�ce: 

��stałe ograniczanie emisji substancji i energii, 

��bierna i czynna ochrona zasobów �rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, 

��racjonalne gospodarowanie �rodowiskiem, 

��zwi�kszanie aktywno�ci obywatelskiej i podnoszenie stanu �wiadomo�ci ekologicznej 

społecze�stwa. 

Ka�dy program ochrony �rodowiska składa si� z dwóch cz��ci: diagnozy stanu istniej�cego 

oraz strategii działa� w obr�bie obszarów strategicznych. W dalszej cz��ci znajduje si� 

prognoza poprawy stanu �rodowiska oraz 	ródła i koszty realizacji programu. „Program 

ochrony �rodowiska” wraz z „Planem gospodarki odpadami” stanowi� podstawowy dokument 

koordynuj�cy działania na rzecz ochrony �rodowiska w gminie, a szczególno�ci: 

��omawia najwa�niejsze problemy, w tym zagro�enia ekologiczne, proponuj�c sposoby 

ich rozwi�zania w okre�lonym czasie, 

��jest gwarantem wdra�ania zrównowa�onego rozwoju gminy, 

��okre�la sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz 

instytucji i pozarz�dowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony �rodowiska w 

powiecie, 

��ułatwia, a niekiedy formalnie umo�liwia wyst�powanie o �rodki finansowe potrzebne 

do realizacji przedsi�wzi��, 

��ułatwia wydawanie decyzji okre�laj�cych sposób i zakres korzystania ze �rodowiska, 

��obiektywizuje wydawanie decyzji okre�laj�cych sposób i zakres korzystania ze 

�rodowiska, 

��organizuje system informacji o stanie �rodowiska i działaniach zmierzaj�cych do jego 

poprawy. 
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Cezur� Programu jest 2010 rok. Cezur� t� przyj�to zgodnie z Polityk� Ekologiczn� Pa�stwa 

na lata 2003–2006, przy uwzgl�dnieniu perspektyw na lata 2007–2010. Ponadto jest ona 

zgodna z art. 14 ust. 2 Prawa Ochrony �rodowiska, według którego polityk� ekologiczn� 

przyjmuje si� na cztery lata, ale przewidziane w niej działania obejmuj� w perspektywie 

kolejne cztery lata. Program zawiera zadania dla dwóch faz: 

��cele krótkoterminowe – lata 2004–2007, 

��cele długoterminowe – do roku 2014. 

Program uwzgl�dnia aspekt regionalny oraz społeczny. Podej�cie regionalne, a tak�e ka�de 

inne limitowane przestrzennie, jest jednym z głównych zało�e� metodycznych rozwoju 

zrównowa�onego. Bardzo istotn� spraw� jest konsultacja społeczna. Reprezentatywna grupa 

przedstawicieli powinna si� wypowiedzie� w anonimowych ankietach na tematy zwi�zane ze 

stanem �rodowiska. W przypadku przeci�tnej gminy jest to kilkadziesi�t, powiatu - par�set, 

województwa - par� tysi�cy osób. Dobrze opracowany, powszechnie akceptowany i nast�pnie 

praktycznie wdra�any Program ochrony �rodowiska nie tylko otwiera drog� do mobilizacji 

posiadanych sił społecznych, ale  równie� stanowi podstaw� przy ubieganiu si� o unijne 

fundusze ekologiczne. Program ochrony �rodowiska nale�y traktowa� jako wiod�cy 

dokument w realizowaniu zrównowa�onego rozwoju gminy. 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

3.1. Poło�enie geograficzne, powierzchnia, dane demograficzne 

 Gmina Frysztak poło�ona jest w południowo-zachodniej cz��ci województwa 

podkarpackiego. S�siaduje z nast�puj�cymi gminami: Wi�niowa, Wielopole Skrzy�skie, 

Brzostek, Kołaczyce, Jasło i Wojaszówka. W skład gminy wchodzi 14 sołectw i 13 wsi.2 

 

Sołectwa: Gogołów, Huta Gogołowska, St�pina, Cieszyna, Glinik Górny, Glinik �redni, 

Glinik Dolny, Pułanki, Frysztak, Kobyle, Twierdza, Widacz, Lubla, Chytrówka. 

Wsie: Gogołów, Huta Gogołowska, St�pina, Cieszyna, Glinik Górny, Glinik �redni, Glinik 

Dolny, Pułanki, Frysztak, Kobyle, Twierdza, Widacz, Lubla. 

 

Obszar gminy zajmuje powierzchni� 9051 [ha], natomiast liczba mieszka�ców gminy na 

dzie� 31 grudnia 2003 roku wynosiła 10 769 osób.3 

Przyrost mieszka�ców  jest bardzo mały i wynosił w ostatnich 3-4-ch latach �rednio 9 osób 

rocznie przy ujemnym saldzie migracyjnym wielko�ci ok. 40 osób na przestrzeni ostatnich  

2-ch lat. 
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G�sto�� zaludnienia 

Badana g�sto�� zaludnienia wynosi 118 osób/km2 Stan ilo�ciowy mieszka�ców gminy 

przedstawiono w tab. 1, a podział ze wzgl�du na wiek mieszka�ców na rys. 1. 

Tab. 1. Stan ilo�ciowy mieszka�ców gminy 

Miejscowo�� 
Liczba 
mieszka�ców 

Udział 
procentowy 

Cieszyna 1043 10 % 
Frysztak 1122 10 % 
Glinik Dolny 964 9 % 
Glinik Górny 897 8 % 
Glinik �redni 656 6 % 
Gogołów 1177 11 % 
Huta Gogołowska 276 3 % 
Kobyle 608 6 % 
Lubla 1454 14 % 
Pułanki 807 7 % 
St�pina 886 8 % 
Twierdza 630 6 % 
Widacz 249 2 % 
 

 

29%9%

62%

Przedprodukcyjny (0-17 lat) Produkcyjny (18-59/64 lat)

Poprodukcyjny (60/65 lat)
 

Rys. 1. Podział ludno�ci gminy ze wzgl�du na wiek mieszka�ców 
 

3.2. Komunikacja 

Układ drogowy 

Układ drogowy na obszarze gminy tworz�: 

��drogi wojewódzkie o długo�ci ł�cznej – 14,9 [km], 

��drogi powiatowe o długo�ci ł�cznej – 33,22 [km], 

��drogi gminne o długo�ci ł�cznej - 37,0 [km], 

��drogi krajowe – na obszarze gminy NIE wyst�puj� (tab. 2) (w zał�czeniu mapa nr 3) 
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Tab .2. Drogi przebiegaj�ce w granicach gminy 
Numer 
drogi 

Relacja (kierunek) Długo�� 
[km] 

WOJEWÓDZKIE 
990 Twierdza - Turaszówka 2,4 
988 Babica - Warzyce 12,5 

POWIATOWE 
512 Cieszyna-Jaszczurowa 6,22 
514 Huta Gogołowska - Cieszyna 10,89 
515 Klecie – Gogołów - Frysztak 10,98 
516 Frysztak – Kobyle - Jazowa 1,2 
517 Frysztak -  do stacji PKP 0,305 
518 Kobyle – Ł�ki Strzy�owskie 1,79 
618 Sieklówka - Lubla 2,14 

GMINNE 
 Gliniczek – SKR - Frysztak 0,65 
 Twierdza – Cegielnia - Granice 3,37 
 Januszkowice – Gogołów – Dział – 

Sztukówka - Frysztak 
11,10 

 Glinik Górny - wie� 3,20 
 Kamieniec – Glinik �redni 3,75 
 Huta Gogołowska – Czerwona Górka 3,15 
 Kobyle – Pietrusza Wola 3,75 
 Glinik �redni – Bukowy Las - Lubla 2,45 
 Lubla – So�nina - Niepla 1,80 
 Glinik �redni – Pułanki „Wanat” 2,20 

 Pułanki – Frysztak - Gliniczek 0,30 
 Twierdza – Widacz - Przybówka 1,65 

 

Kolej 

Gmin� przecina jednotorowa, nie zelektryfikowana  linia kolejowa  relacji Rzeszów – 

Jasło o długo�ci 8,33 [km] z przystankiem w miejscowo�ci Twierdza. Stan techniczny tej linii 

okre�lany jest przez PODKP w Krakowie jako dostateczny. 

Przewozy ładunków towarowych kolej� na odcinku Rzeszów – Frysztak dotycz� gotowej 

produkcji, dowozu surowców oraz towarów na zaopatrzenie ludno�ci w  gminie. Istniej�cy 

odcinek linii kolejowej odpowiada obecnie wymogom przewozowym oraz posiada 

dostateczn� zdolno�� przewozow� w przypadku przewidywanego prognoz� wzrostu 

przewozów. W 1997 roku przewozy towarowe na odcinku Rzeszów – Frysztak wyniosły 

około 400 000 ton. 

Przewozy pasa�erskie na tej linii od 1993 roku systematycznie spadaj�. Przyczyn� 

spadku przewozów jest istniej�ce bezrobocie oraz konkurencja komunikacji autobusowej i 

samochodów prywatnych coraz cz��ciej u�ywanych w dojazdach do pracy. 
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Przedsi�biorstwo Komunikacji Samochodowej 

 PKS �wiadczy usługi na trasach obejmuj�cych drogi powiatowe i wojewódzkie w 

ci�gu dróg relacji: 

��Krosno-Rzeszów, 

��Jasło-Lubla-Rzeszów, 

��Lubla-Strzy�ów-Rzeszów, 

��Gogołów-Strzy�ów-Rzeszów, 

��Huta Gogołowska-Frysztak-Strzy�ów-Rzeszów, 

��Jasło-Gogołów-Strzy�ów, 

��kursy przelotowe relacji: Lubla, Gorlice, Przemy�l. 

 

Prywatna komunikacja: 

��taxi – 4 koncesje, 

��dowóz dzieci do szkół – 1 podmiot, 

��komunikacja samochodowa �wiadczona przez podmioty z poza terenu gminy. 

 

3.3. Geologia 

 Obszar gminy wchodzi w skład Pogórza Strzy�owsko-Dynowskiego. Cz��� gminy 

le�y na terenie Czarnorzecko-Strzy�owskiego Parku Krajobrazowego z Rezerwatem Przyrody 

Góra Chełm w St�pinie, a cze�� w jego otulinie. Najwy�szym wzniesieniem jest góra Bardo 

(540m.n.p.m.). Rze	ba terenu jest bardzo urozmaicona, wzniesienia n.p.m. wynosz� od 232 

do 535 [m]. Rze	b� gminy tworz� nast�puj�ce formy: 

��góry niskie we wsiach Gogołów, Huta Gogołowska i St�pina, 

��wysoko-pagórkowate w cz��ci wsi Pułanki, 

��wzgórzowe wyst�puj�ce w wi�kszo�ci wsi, 

��płasko-równinne wyst�puj�ce w cz��ci wsi: Pułanki, Lubla, Widacz, Twierdza i 

Frysztak.  

Na terenie gminy stwierdzono wyst�powanie utworów kredowych trzecio- i 

czwartorz�dowych. Północn� cz��� gminy buduj� utwory kredowe wykształcone w postaci 

łupków i piaskowców. Na południu wyst�puj� utwory trzeciorz�dowe wykształcone w postaci 

piaskowców i łupków warstw kro�nie�skich. W obr�bie  dolin rzeki Wisłok i jej bocznych 

dopływów wyst�puj� mady, piaski i �wiry rzeczne. W obr�bie wi�kszych dolin nieckowatych 

wyst�puj� utwory aluwialno-deluwialne wykształcone jako gliny, gliny pylaste lub 
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piaszczyste o ró�nej konsystencji z domieszk� rumoszu. Zasoby geologiczne terenu s� bardzo 

ubogie. Oprócz pozyskiwanego dawniej w St�pinie dobrego piaskowca u�ywanego jako 

materiał budowlany i drogowy, zło�a piaskowca znajduj� si� tak�e w Kobylu i w Cieszynie. 

W Gogołowie znajduj� si� pokłady piasku wykorzystywane jako materiał budowlany dla 

lokalnych potrzeb. 

Na terenie gminy wyst�puj�:  

��utwory wytworzone ze skał fliszowych (pyły, gliny), 

��utwory wytworzone ze zwietrzałych skał okruchowych (pyły gł�bokie), 

��utwory aluwialno-deluwialne zbudowane z pyłów, glin i piasków, 

��utwory okresu kredowego-łupki i piaskowce cieszy�skie z których powstały gliny i iły 

(St�pina), 

��łupki i piaskowce kro�nie�skie, czarnorzeckie i stobie�skie (Pułanki, St�pina, 

Cieszyna). 

Zło�a piasku, �wiru i pospółki oraz gliny wyst�puj�ce na niewielkich obszarach rozrzuconych 

na całym terenie gminy s� eksploatowane dla celów lokalnych.2  

 

3.4. Klimat 

 Zró�nicowanie morfologiczne terenu gminy powoduje ró�nice warto�ci 

poszczególnych elementów klimatu. Warunki klimatyczne ze wzgl�du na potrzeby rolnictwa 

s� w miar� korzystne. Warunki topoklimatu ró�nicuj� si� w zale�no�ci od morfologii i 

ekspozycji. Doliny rzeczne charakteryzuj� si� wysok� inwersyjno�ci� i du�� cz�stotliwo�ci� 

niekorzystnych zjawisk zwi�zanych ze stanami inwersyjnymi takimi jak mgły, zamglenia, 

przymrozki. W�skie, gł�boko wci�te doliny rzeczne charakteryzuj� si� niekorzystnymi 

warunkami przewietrzania. Lepsze warunki przewietrzania posiadaj� doliny o szerszych 

przekrojach. 

 Na terenach pozadolinnych warunki topoklimatu ró�nicuj� si� w zale�no�ci od 

spadków i ekspozycji. Szczególne korzystne warunki solarne panuj� na stokach o ekspozycji 

południowej, a wybitnie niekorzystne przy ekspozycji północnej i przy du�ym nachyleniu 

stoków. Partie grzbietowe charakteryzuj� si� znacznie zwi�kszonymi pr�dko�ciami wiatrów. 
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4. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

4.1. Rolnictwo 

 Gmina Frysztak posiada �rednie warunki glebowo-przyrodnicze. Typologia i bonitacja 

gleb w przewadze zaliczone s� do kompleksu rolniczej przydatno�ci. U�ytki rolne zajmuj� 

ogółem 4860 [ha] w tym: 

Grunty orne 3980 [ha] 

U�ytki zielone  
w tym: 

ł�ki 
pastwiska  

880 [ha]                            
 

330 [ha] 
550 [ha] 

 

Procentowy udział u�ytków rolnych przedstawia rys. 2. 

82%

7%11%

Grunty orne Ł�ki Pastwiska

 
Rys. 2. Podział u�ytków rolnych 

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w obr�bie u�ytków rolnych przedstawia si� 

nast�puj�co: 

Klasa II Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IVa Klasa IVb Klasa V Klasy VI i VIz 
35 [ha] 163 [ha] 806 [ha] 2211[ha] 1094 [ha] 395 [ha] 60 [ha] 

0.6% 3.4% 17.0% 46.4% 23.0% 8.3% 1.3% 

  

W tab. 3 przedstawiono udział klas bonitacyjnych gruntów ornych w poszczególnych 

miejscowo�ciach gminy. 
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Tab. 3. Udział poszczególnych klas gruntów ornych w danych miejscowo�ciach gminy 

Grunty  orne 
II, IIIa, IIIb IVa, IVb V,VI,VIz 

Miejscowo�� 

[ha] % [ha] % [ha] % 
Razem 

[ha] 
Cieszyna 95 23 292 65 53 12 420 
Frysztak 31 49 32 51 ---- ---- 63 
Glinik Dolny 108 39 164 60 3 1 275 
Glinik Górny 110 18 488 78 27 4 625 
Glinik �redni 89 26 249 73 4 1 342 
Gogołów  184 22 482 59 156 19 822 
Huta 
Gogołowska 

---- ----- 150 76 48 24 198 

Kobyle 73 29 120 48 55 23 248 
Lubla 151 17 739 83 3 ---- 890 
Pułanki 78 38 123 60 4 2 205 
St�pina 9 2 326 75 99 23 434 
Twierdza 51 51 49 48 1 1 101 
Widacz 25 18 112 81 1 1 138 
Razem 1004 21 3306 69 454 10 4764 
Grunty zmeliorowane wyst�puj� we wsiach: Lubla, Widacz, Kobyle, Twierdz, Glinik �redni i 

Glinik Górny. 

 

Rozpoznanie struktury własno�ci gruntów 

W ogólnej powierzchni gminy licz�cej 9051 [ha] wyst�puj� nast�puj�ce rodzaje własno�ci: 

Własno�� Powierzchnia [ha] [%] 
Agencja Rolna Skarbu Pa�stwa   105.00   1.20 

Grunty pa�stwowe     24.15   0.15 

Spółdzielcze i po byłym „IGLOOPOLU”   232.60   2.60 

Kurii Biskupich i Parafii Rzym-Katolickich     81.50   0 90 

Instytucji pa�stwowych i uspołecznionych     10.50   0.10 

Komunalna i mienie wiejskie     27.80   0.30 

Indywidualna 8569.45 94.75 

 Na terenie gminy znajduje si� 1756 gospodarstw rolnych, przy czy �rednia wielko�� 

gospodarstw wynosi 2.16 [ha] (GUS 2002r.). Nale�y podkre�li�, �e czyste, nieska�one 

�rodowisko oraz rolniczy charakter gminy stwarzaj� mo�liwo�� do produkcji ekologicznej 

�ywno�ci. Podział gospodarstw rolnych przystawiono poni�ej: 

Powierzchnia 
Gospodarstw [ha] 

1-2  2-5  5-7  7-10  10-15 > 15  

Ilo�� gospodarstw na 
terenie gminy 

886 741 93 24 6 6 
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Główne kierunki produkcji w gminie to:  

��Produkcja ro�linna (dane ze spisu powszechnego 2002r.) 

Pszenica jara 10 [ha] Plon- 29 dt/ha 
Pszenica ozima 843 [ha] Plon- 35 dt/ha 
J�czmie� 47 [ha] Plon- 32 dt/ha 

yto 55 [ha] Plon- 28 dt/ha 
Mieszanki zbo�ow-str�czkowe 78 [ha] Plon- 32 dt/ha 
Braki cukrowe 6 [ha] Plon- 400 dt/ha 
Rzepak 11 [ha] Plon- 25 dt/ha 
Ziemniaki 502 [ha] Plon- 180 dt/ha 
Owies 156 [ha] Plon- 30 dt/ha 
 

��Produkcja zwierz�ca (dane ze spisu powszechnego 2002r.) 

Bydło ogółem 1634 szt. 
          w tym krowy 1241 szt. 
�rednia wydajno�� od krowy 3600 l/rok 
Trzoda chlewna ogółem 1339 szt. 
          w tym lochy 181 szt. 
Owce ogółem 38 szt. 
          w tym matki 32 szt. 
  

Typ budowy geologicznej, typ rze	by oraz długo��, kształt i ekspozycja stoków decyduj� o 

wyst�powaniu zjawiska erozji. Ogółem w gminie Frysztak erozj� wodn� powierzchniow� 

zagro�onych jest 2687 ha gruntów co stanowi 47% powierzchni u�ytków rolnych gminy. 

Najwi�kszy procent powierzchni zagro�onych erozj� znajduje si� w: 

St�pinie 76% 393 [ha] 

Gliniku �rednim 68% 289 [ha] 

Pułankach 63% 164 [ha] 

Twierdzy 14% 18 [ha] 

Lubli 17% 187 [ha] 

Ponadto wyst�puje jeszcze erozja wietrzna, która obejmuje 41% u�ytków rolnych, 

powoduj�ca zmiany w profilu glebowym. Skutkiem tej erozji jest zredukowany poziom orno-

próchniczny w wyniku czego wyst�puj� burze pyłowe zanieczyszczaj�ce ro�liny i atmosfer�. 

 Warunki terenowe oraz istniej�ca struktura agrarna zdecydowały o obecnym układzie 

i przestrzennym rozmieszczeniu dróg. Sie� dróg rolniczych jest do�� g�sta co wynika 

z du�ego rozdrobnienia gospodarstw. Wi�kszo�� z nich powstała w sposób niekontrolowany 

wbrew podstawowym zasadom ochrony gruntów przed erozj�. Wi�kszo�� dróg dojazdowych 

do pól nie jest umocniona i nie ma rowów w zwi�zku z czym drogi same odprowadzaj�  wody 

opadowe. Przy tak podatnym materiale glebowym wyst�puj�cym na terenie gminy Frysztak, 
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procesy erozyjne bardzo szybko post�puj� tym bardziej, �e na tych drogach u�ywa si� sprz�tu 

mechanicznego ci��kiego. W wyniku takiej eksploatacji dochodzi do szybkiego zniszczenia 

dróg. 

Usługi w zakresie obrotu płodami rolnymi s� prowadzone przez punkty skupu oraz bazy 

składowo- magazynowe: 

��punkty skupu owoców i warzyw „ HORTINO’’, we wsiach: Lubla, Gogołów i 

Cieszyna, 

��stałe punkty skupu �ywca zlokalizowane s� w:  

- Gliniku Dolnym przy ubojni-masarni B. i J. Witalis, 

- Frysztak Baza GS „SCh”. 

��objazdowe punkty skupu �ywca oraz ciel�t rze	nych i hodowlanych, sezonowe we 

wsiach: Gogołów i Lubla. 

��punkt skupu zbo�a Młyn sp. z o.o. w Twierdzy. 

Jednostki prowadz�ce sprzeda� �rodków do produkcji rolnej: 

��gminna Sp-nia „SCH” Frysztak + filia - Lubla, 

��spółka Matyka-Walczak - Cieszyna, 

��punkt stały prywatny-Mokrzycka Anna „TRANS-HANDEL” - Twierdza, 

��sklep-�rodki ochrony ro�lin T. Jabłecki - Twierdza, 

��akwizycja-�rodki ochrony ro�lin, materiał siewny Z. Krupka – Gogołów, 

��nawozy ogrodnicze, nasiona -Rze	nikiewicz Roman - Frysztak, 

��sklep-nasiona, nawozy ogrodnicze, narz�dzia do uprawy gleby L. Wójcik – Twierdza. 

Punkty weterynaryjne: 

��Skrupski - Glinik Dolnym, Frysztak, 

��L. Opali�ski - Pułanki. 

Zakłady przetwórstwa rolno-spo�ywczego: 

��Glinik Dolny - rze	nia z masarni�, zdolno�� produkcyjna 1500kg/dob� mi�sa i 

w�dliny. B i J. Witalis, 

��Frysztak  

- piekarnia mechaniczna o zdolno�ci produkcyjnej 3000kg/d, pieczywo 

podstawowe, w dzier�awie,  

- piekarnia mechaniczna o zdolno�ci produkcyjnej 1500 kg/d, Z. Steczkowska, 

��Twierdza 

- młyn gospodarczy, zdolno�� produkcyjna 5 ton/d, własno�� prywatna, 

- młyn, zdolno�� produkcyjna ok.60 ton/d, sp. z o.o. 
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��St�pina  

- produkcja wody mineralnej „St�pinianka” i napojów słodkich, własno�� 

Polonea Polska sp. z o.o., 

- produkcja i rozlewnia wód gazowanych, zdolno�� produkcyjna 6 ty�. l/d. 

��Cieszyna - gorzelnia gospodarcza (obiekt zabytkowy), własno�� Agencji 

Nieruchomo�ci Rolnej. 

��Lubla i Glinik Górny - punkt wymiany zbo�a i m�ki. 

Usługi w zakresie rolnictwa: 

��Kółko Rolnicze w St�pinie, Lubli i Gliniku Górnym. 

 

4.2. Przemysł, budownictwo, sektor małych i �rednich przedsi�biorstw 

 W zwi�zku ze zmian� systemu społeczno-gospodarczego na terenia gminy Frysztak 

obserwuje si� stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych wskazuj�cy na rozwój sektora 

prywatnego. Według Rocznika Statystycznego w roku 2002 na terenie gminy było 

zarejestrowanych w rejestrze REGON 530 podmiotów gospodarczych (rys. 4): 4 

8%

3%5%

9%

39%

11%

12%

13%

Przemysł ogółem

Przetwórstwo
przemysłowe

Budownictwo

Handel i Naprawy

Transport, gosp.
magazynowa i ł�czno��
Obsługa nieruchomo�ci i
firm
Edukacja

Ochrona zdrowia i opeka
społeczna

 
Rys. 4. Podział podmiotów gospodarczych działaj�cych na terenie gminy 

Przedsi�biorstwa zatrudniaj�ce powy�ej 5 osób to: 

��Kółko Rolnicze – St�pina, 

��Firma Handlowo – Usługowa „Matyka-Walczak” – Cieszyna, 

��Zakład Stolarski „Stolarex” – Frysztak, 

��Wytwórnia Wód Mineralnych „Polonea Polska” – St�pina, 

��Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „Wenta” - Frysztak, 

��Zakład Produkcyjny Konstrukcji Drewnianych „Dompol” – St�pina, 
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��Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Frysztak, 

��Auto-Service – Frysztak. 

W zakresie przemysłu wydobywczego od wielu lat na obszarze gminny prowadzona jest 

działalno�� produkcyjna w oparciu o surowce naturalne. Zakłady tego typu zlokalizowane s� 

w miejscowo�ciach: 

��Glinik Dolny – ceramika budowlana, 

��Gogołów – eksploatacja złó� piaskowo-�wirowych. 

W gminie istnieje kilka zakładów zajmuj�cych si� przemysłem drzewnym, najwa�niejsze z 

nich mieszcz� si� w: 

��Glinik Górny, Lubla, St�pina - handel drewnem i tartacznictwo, 

��Frysztak – stolarka budowlana. 

 

5. STAN �RODOWISKA 

5.1. Ochrona przyrody 

O walorach krajobrazowych gminy Frysztak decyduje budowa geomorfologiczna i 

zwi�zana z ni� rze	ba terenu w poł�czeniu z szat� ro�linn� (bogactwem ekosystemów) oraz 

wyst�powaniem zespołów i obiektów zabytkowych usytuowanych trafnie w krajobrazie. W 

funkcjonowaniu �rodowiska przyrodniczego zasadnicze znaczenie na terenie gminy ma 

struktura ekologiczna krajobrazu w tym wielko�� i wzajemny układ ró�nego typu 

ekosystemów. 

Na terenie gminy mo�na wyró�ni�: 

��ekosystem le�ny, 

��ekosystemy ł�kowo–wodne, 

��ekosystemy wód płyn�cych  (korytarz ekologiczny rzeki Wisłok). 

Wymienione ekosystemy tworz� osobliwy i jednocze�nie atrakcyjny krajobraz gminy, 

decyduj�c o jej to�samo�ci i warto�ci. Ekosystem le�ny jako najwi�kszy na terenie gminy i 

najbardziej widoczny w krajobrazie stanowi fragment krajowego ekosystemu i jest jednym z 

wa�niejszych elementów składowych sieci ekologicznej ECONET. Ekosystemy ł�kowo-

wodne zwi�zane s� z dopływami rzeki Wisłok tj. potokiem Lubla i St�pinka i maj� układ 

równoległy do ekosystemu le�nego, stanowi�c równie� wa�ny element krajobrazu gminy. 

Powy�sze ekosystemy ł�kowo-wodne ł�cz� si� z dolin� rzeki Wisłok ,która na terenie gminy 

jest cz��ci� korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Korytarz ekologiczny rzeki 

Wisłok przecina ekosystem le�ny poprzecznie tworz�c w punkcie przeci�cia tzw. „BRAM� 

FRYSZTACK�” stanowi�ca unikalny fragment krajobrazu w skali gminy i regionu. O ile 
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ekosystem le�ny i wi�ksza cz��� ekosystemów ł�kowo-wodnych zachowały swoj� 

naturalno�� i nie s� zagro�one procesami urbanizacyjnymi, o tyle korytarz ekologiczny rzeki 

Wisłok, przez który przebiega droga krajowa Rzeszów-Krosno i linia kolejowa Rzeszów-

Jasło jest zagro�ony nadmiern� ekspansj� budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i 

infrastruktury. Dlatego wskazane jest przyj�� okre�lon� polityk� przestrzenn� dla w/w 

obszaru maj�c� na celu zapewnienie warunków dla jego zrównowa�onego rozwoju. Dla 

ochrony zasobów �rodowiska przyrodniczego na terenie gminy ustanowiono: 

��Czarnorzecko-Strzy�owski Park Krajobrazowy wraz z otulin� (3 600 ha), 

��Rezerwat „Góry Chełm” (180 ha), 

��Rezerwat „Herby” (131 ha), 

��Pomniki przyrody o�ywionej (w zał�czeniu mapa nr 4). 

Na obszarach chronionych wyst�puje 31 gatunków ro�lin chronionych i 151 gatunków 

zwierz�t chronionych. Teren, który obejmuje gmina charakteryzuje si� znacznym 

zró�nicowaniem pod wzgl�dem ukształtowania terenu. Atrakcyjny krajobraz gminy Frysztak, 

cenne obiekty i zespoły architektoniczne mo�na podziwia� z odpowiednio usytuowanych 

punktów, ci�gów i platform widokowych w miejscowo�ciach: Huta Gogołowska, Glinik 

Górny, Cieszyna, Kobyle, Widacz, Lubla, Gogołów to najbardziej malowniczo poło�one i 

rozplanowane miejscowo�ci. 

Znaczne partie zalesione odznaczaj� si� bardzo warto�ciowymi cechami m.in. wysokim 

stopniem naturalno�ci, wyst�powaniem w formie szeregu ro�lin chronionych, oraz pewnymi 

osobliwo�ciami geomorfologicznymi jak skałki i piaskowce kwalifikuj�ce si� do uj�cia jako 

pomniki przyrody (tab. 4 i 5). 

Tab. 4. Pomniki przyrody �ywej - istniej�ce 

Miejscowo�� Pomniki przyrody Ilo�� 
Glinik �redni d�b szypułkowy 

d�b bezszypułkowy 
3 
1 

Lubla d�b szypułkowy 3 
Kobyle lipa szerokolistna 

d�b szypułkowy 
2 
1 

Glinik Dolny sosna wejmutki 
lipa drobnolistna 
d�b szypułkowy 
d�b jawory 

2 
1 
1 
2 
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 Tab. 5. Pomniki przyrody �ywej – projektowane 

Miejscowo�� Pomniki przyrody Ilo�� 
Kobyle grab zwyczajny 1 
Frysztak d�b szypułkowy 1 
Gogołów 
 
 

lipa drobnolistna 
stanowisko jaskółki brzegówki  
d�b szypułkowy 

4 
1 
1 

St�pina pióropusznik strusi 1 
Glinik Dolny grab zwyczajny 1 
 modrzew europejski 2 
 klony zwyczajne 2 
 lipa drobnolistna 2 
Lubla lipa drobnolistna 5 
 d�b szypułkowy 2 
Obiekty przyrody nieo�ywionej – projektowane: skałki piaskowca zlokalizowanego w 

północnym rejonie wsi Kobyle. 

 

5.2. Turystyka i rekreacja 

 Atrakcyjno�� turystyczna gminy uzale�niona jest od trzech czynników: rangi walorów 

turystycznych, dost�pno�ci komunikacyjnej oraz zdolno�ci obsługowej urz�dze� 

turystycznych. Obszary, które zajmuje gmina nale�� do atrakcyjnych turystycznie. Ze 

wzgl�du na bezpo�rednie s�siedztwo Rzeszowa tereny stosunkowo najładniejsze s� miejscem 

penetracji, najcz��ciej w okresie weekendów. Jednym z elementów racjonalnego 

zagospodarowania obszaru gminy s� wyznaczone trasy turystyczne: 

1. Piesze szlaki turystyczno-krajobrazowe: 

��szlak niebieski (D�bica-Wi�niowa-Czarnorzeki), 

��szlak �ółty (Kołaczyce-Czudec), 

��szlak zielony (Ropczyce-Frysztak). 

2. Trasy dla motorowerzystów i zmotoryzowanych: 

��trasa nr 1 (Frysztak-Pułanki-Cieszyna-St�pina-Huta Gogołowska-Glinik Górny-

Glinik �redni-Frysztak), 

��trasa nr 2 (Frysztak-Glinik Dolny-Sztukówka-Bardacie-Gogołów), 

��trasa nr 3 (St�pina-góra Chełm). 

3. Trasa wodno-kajakowa: 

��Szlak wodny na rzece Wisłok (Strzy�ów-Frysztak). 

Na terenie gminy działa Gminny O�rodek Sportu i Rekreacji, którego przeznaczeniem s�: 

zgrupowania szkoleniowo-sportowe, kolonie, obozy, kursy, wycieczki, rajdy oraz 
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wypoczynek indywidualny. Ponadto baza sportow� dysponuje Szkoła Podstawowa i o�rodek 

Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku.  

Dla go�ci przygotowano zró�nicowan� baz� noclegowo-gastronomiczn�: 

�� Hotelik „New Jubilatka” we Frysztaku , 

�� Gminny O�rodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) we Frysztaku, 

�� Szkoła Podstawowa we Frysztaku, Lubli, St�pinie i Gogołowie, 

�� Specjalny O�rodek Szkoleniowo-Wychowawczy we Frysztaku, 

�� Turystyczna baza noclegowa w Chytrówce, 

�� Pola namiotowe w miejscowo�ciach: St�pina, Chytrówka, Frysztak, Lublia, 

�� Gospodarstwa agroturystyczne w miejscowo�ciach: St�pina - 2, Frysztak – 1, 

Huta Gogołowska – 1, Cieszyn – 2, Lubla – 1. 

W gminie Frysztak organizowane s� cykliczne imprezy kulturalno-sportowe takie jak: 

�� Dni Ziemi Frysztackiej, 

�� Finał Lata, 

�� Bo�onarodzeniowe Kol�dowanie, 

�� Rodzinny Turniej tenisa „PRO-Familia”, 

�� Targi Handlowe „WENTA”, 

�� Do�ynki Gminne. 

W gminie znajduje si� wiele obiektów i zespołów zabytkowych. Najciekawsze z nich to: 

�� Kosciół parafialny p.w.�w. Katarzyny – Gogołów, 

�� Kosciół parafialny p.w.�w. Mikołaja – Lublia, 

�� Kosciół p.w. Narodzenia Naj�wi�tszej Marii Panny – Frysztak, 

�� Cmentarz �ydowski – Frysztak, 

�� Zabudowa miejska z przełomu XIX-XX wieku – Frysztak, 

�� Schron kolejowy – St�pina-Cieszyna. 

 

5.3. Lasy 

Bardzo wa�nym i cennym elementem wzbogacaj�cym zasoby �rodowiska naturalnego 

gminy s� lasy i grunty le�ne, które zajmuj� 2590 [ha] w tym pa�stwowe 961 [ha], prywatne 

1629 [ha]. Walory estetyczne i przydatno�� do celów rekreacyjnych posiadaj� wi�ksze 

kompleksy le�ne (w zał�czeniu mapa nr 1). Ich udział w całkowitej powierzchni gminy 

przedstawia rys. 5. 
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53.7%

28.3%
18.0%

Powierzchnia u�ytkowania U�ytki rolne Lasy
 

Rys. 5. Podział powierzchni gminy 

Zasadniczym typem siedliskowym jest las �wie�y wy�owy. Na drzewostan lasu składaj� 

si�: 

Skład gatunkowy Powierzchnia [ha] % 

lasy mieszane 190.75 15.5 
jodła, �wierk 315.27 21.3 
d�b, jesion 42.73 2.9 
buk 405.02 27.4 
sosna, modrzew 86.69 5.9 
grab 220.80 14.9 
brzoza 56.45 3.8 
osika 11.77 0.8 
olcha 109.63 7.4 
topola 2.12 0.1 

Lasy s� miernikiem stanu zanieczyszczenia �rodowiska (głównie powietrza) poniewa� 

post�puj�ce uszkodzenie aparatu asymilacyjnego drzew tzw. defoliacja powoduje 

zahamowanie ich procesów �yciowych. Decyduj�cy wpływ na stan lasów maj�: 

��czynniki naturalne takie jak: obni�enie poziomu wód gruntowych i cz�sty deficyt 

opadów atmosferycznych, wiatr i �nieg (wywołuj�ce osłabienie drzew i ich podatno�� 

na ataki szkodników i choroby, susze (zwi�kszaj�ce zagro�enie po�arowe – 

najcz�stsze przyczyny po�arów w lasach to przerzuty ognia z gruntów niele�nych – 

wypalanie traw, �ciernisk), 

��czynniki pochodzenia antropogenicznego takie jak: zanieczyszczenie wód, ska�enie 

atmosfery, zakwaszenie gleb. 

Ponadto zagro�enie dla lasów stanowi�: 

��zwierz�ta łowne i gryzonie powoduj�ce znaczne szkody w uprawach i młodnikach, 
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��kradzie� materiału zalesieniowego przez ludno��, 

��zmiany le�nych form u�ytkowania terenu na inne (osadnictwo, infrastruktura 

komunikacyjna, kopalnictwo, przemysł), 

��za�miecanie i zanieczyszczanie lasów (nielegalne składowiska odpadów), 

��wycinanie lasów na gruntach pozarolnych (w szczególno�ci w lasach prywatnych – 

mo�e to spowodowa� lokalne zagro�enie dla w�złów i korytarzy ekologicznych), 

��kłusownictwo. 

Lasy i zadrzewienia stanowi� najskuteczniejszy czynnik zapobiegaj�cy erozji gleb na 

obszarach silnie zagro�onych. Chroni� one gleb� pi�ciokrotnie lepiej ni� zadarnianie. 

Dotyczy to głównie terenów o krytycznym nachyleniu ok. 30% (najcz��ciej nieu�ytków 

rolnych zdewastowanych przez osuwiska oraz wzdłu� niektórych potoków). Zabiegi te 

wymagaj� jednak korekty granicy rolno-le�nej. Szczególn� rol� w terenach otwartych 

odgrywaj� trwałe u�ytki zielone poło�one w  dolinach cieków wodnych i obni�e� terenowych 

z towarzysz�cymi im zadrzewieniami stanowi�cymi miejsca bytowania i drogi migracji flory i 

fauny. W zwi�zku z powy�szym nale�y obj�� je ochron� przed zmian� u�ytkowania, zmian� 

stosunków wodnych oraz likwidacj� w ich obr�bie ro�linno�ci drzewiastej a w szczególno�ci 

grup starodrzewów. 

 

5.4. Gospodarka wodna 

Pod poj�ciem „gospodarka wodna” kryj� si� wszelkie działania zmierzaj�ce z jednej 

strony do uzyskania dobrej jako�ciowo wody na ró�ne cele, a z drugiej działania zmierzaj�ce 

do zwalczania  powodzi, przeciwdziałaj�ce odwadnianiu gruntów oraz zapobiegaj�ce 

wodnym erozjom glebowym. 

Na terenie gminy zasoby wodne wyst�puj� w postaci wód podziemnych i 

powierzchniowych. Rzek� Wisłok zarz�dza Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej w 

Krakowie – Inspektorat w Rzeszowie. Pozostałymi rzekami i potokami, które wyst�puj� na 

terenie gminy Frysztak administruje Podkarpacki Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych w 

Rzeszowie Inspektorat w Ja�le.  

 

5.4.1. Wody powierzchniowe 

Przewa�aj�cy obszar gminy Frysztak poło�ony jest w zlewni rzeki Wisłok wraz z jego 

lewobrze�nymi dopływami, jedynie mały fragment zachodniej cz��ci gminy le�y w zlewni 

rzeki Wisłoka (potok Gogołówek). W okresach wzmo�onych opadów i gwałtownego 

topnienia �niegu rzeki wyst�puj� z brzegów i stwarzaj� zagro�enie powodziowe. Rzeka 
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Wisłok prowadzi wody pozaklasowe i wymaga regulacji koryt i umocnienia brzegów.5 W 

obr�bie jej doliny wyst�puje zagro�enie zalewaniem wodami powodziowymi. Płaskodenne 

odcinki dolin charakteryzuj� si� lokalnymi podmokło�ciami, utrzymuj�cymi si� równie� w 

okresach suszy. W ich zasi�gu znajduje si� zrekultywowane i zamkni�te w 2001r. 

składowisko odpadów w miejscowo�ci Kobyle. 

Przez teren gminy przepływaj� nast�puj�ce potoki (w zał�czeniu mapka nr 2):  

��Sowina przepływa przez: Lubla, Twierdza, Widacz - dopływ rzeki Wisłok, 

��Glinik przepływa przez: Glinik Dolny, Glinik �redni, Glinik Górny, Frysztak - dopływ 

rzeki Wisłok, 

��Baranówek przepływa przez: Pułanki, Glinik �redni, Frysztak - dopływ rzeki Wisłok, 

��St�pinka przepływa przez: St�pina, Cieszyna, Glinik Górny, Huta Gogołowska – 

dopływ rzeki Wisłok, 

��Gogołówek przepływa przez: Gogołów – dopływ rzeki Wisłoka. 

Gmina nie ma sporz�dzonego operatu hydrologicznego, natomiast posiada plan ochrony 

przeciwpowodziowej. Jako�� wód powierzchniowych (oprócz rzeki Wisłok) nie jest 

monitorowana. 

 

5.4.2. Wody podziemne 

 Na obszarze gminy wyst�puje zró�nicowany poziom wód gruntowych, uzale�niony od 

warstwy wodono�nej i zró�nicowany pod wzgl�dem wydajno�ci. Obszar północnej cz��ci 

gminy Frysztak, obejmuj�cy miejscowo�ci: Frysztak, Pułanki, St�pina, Cieszyna, Huta 

Gogołowska; poło�ony jest na pograniczu jednostki tektonicznej zwanej centraln� depresj� 

karpack� budowan� przez utwory fliszu karpackiego (piaskowce i łupki kro�nie�skie wieku 

trzeciorz�dowego oraz jednostki �l�skiej budowanej przez utwory trzeciorz�dowo-kredowe. 

Powy�sze utwory s� silnie zaburzone tektonicznie co ró�nicuje warunki hydrogeologiczne. W 

obr�bie doliny rzeki Wisłok warstw� wodono�n� tworz� aluwia �wirowo-piaszczyste, 

natomiast poza dolin� rzeki wyst�puj� wody szczelinowo-warstwowe zwi�zane z utworami 

skalnymi trzeciorz�dowo-kredowymi. 

W dolinie Wisłoka znajduj� si� struktury geologiczne o zwi�kszonej zasobno�ci w wody 

podziemne. W ich obr�bie wyznaczono orientacyjny zasi�g Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Dolina Wisłoka, którego fragment poło�ony jest na terenie gminy.  
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Rozlewnie wód 

 Na terenie gminy Frysztak w miejscowo�ci St�pina znajduje si� Wytwórnia Wody 

�ródlanej firmy „Polonea Polska”. Woda ujmowana jest z 8 uj�� gł�binowych, jej skład 

fizyko-chemiczny przedstawiono poni�ej: 

Odczyn pH 8,1   
Kationy [mg/l] Aniony [mg/l] 
Ca2+ (wapniowy) 76,65 HCO3

- 
(wodorowl�glanowy) 

294 

Mg2+ (magnezowy) 24 Cl- (chlorkowy) 7,09 
Na+ (sodowy) 3,33 F- (fluorkowy) 0,2 
K+ (potasowy) 1 SO4

2- (siarczanowy) 34,57 

(dane uzyskane z Wytwórni Wody �ródlanej „Polonea Polska”) 

Klasyfikacja wody powinna by� zgodna z Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

29.04.2004r.6 

 
5.3.4. Zaopatrzenie w wod� 

Na terenie gminy funkcjonuj�: 

��wodoci�g komunalny Frysztak, 

��wodoci�g wiejski St�pina-Cieszyna-Pułanki, 

��wodoci�g wiejski Twierdza, 

��wodoci�g wiejski Huta Gogołowska, 

��uj�cie grawitacyjne ze studni drena�owych (w posiadaniu Wytwórni Wody �ródlanej 

„Polonea Polska”) w St�pinie, 

��uj�cie wody podziemnej dla gorzelni w Cieszynie, 

��indywidualne studnie kopane i wiercone. 

Całkowita długo�� sieci wodoci�gowej wynosi 63,4 [km] i obejmuje 982 budynki mieszkalne 

i zbiorowego zamieszkania (w zał�czeniu mapa nr 2). Opłaty w 2004r. za dostarczan� wod� 

wynosiły7: 

- gospodarstwa domowe 2,18 zł/m3 + 7% VAT, 

- pozostali odbiorcy 2,48 zł/m3 + 7% VAT. 

Woda pobrana w 2003r. z uj�� w ilo�ci 73,1 tys. [m3], w tym z uj�� powierzchniowych 45,5 

ty�. [m3]. Zu�ycie wody w 2003 r. wyniosło 50,1 ty�. [m3].8 

Dane dotycz�ce jako�ci wód ujmowanych do celów wodoci�gowych oraz jako�ci wód 

wodoci�gowych, które zamieszczono w tab. 6-13, uzyskano z Urz�du Gminy we Frysztaku. 
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Wodoci�g komunalny Frysztak 

Uj�cie wody 

Wodoci�g zasilany jest z dwu uj��: 

��uj�cia powierzchniowego znajduj�cego we wsi Glinik �redni na potoku „Baranówek” 

w ilo�ci Q = 10 [m3/h], Q = 240 [m3/d]. Nr pozwolenia: O�-III-6223/16/02, 

obowi�zuje do dnia 31 grudnia 2015r., 

��uj�cia wód podziemnych z dwu studni wierconych ST-1, S-2a bis o ł�cznej 

wydajno�ci Q = 8 [m3/h], Q = 192 [m3/d]. Nr pozwolenia: O�-III-6223/16/02, 

obowi�zuje do dnia 31 grudnia 2015r.9  

Miarodajne zasoby eksploatacyjne uj�cia powierzchniowego wynosz� 4,2-8,3 [m3/h], 100-200 

[m3/d]. W �wietle stosowanych wymogów prawnych wielko�� poboru wody z uj�cia 

powierzchniowego, nie mo�e przekracza� 50% pr�dko�ci przepływu wody. Pr�dko�� 

przepływu rzeki Wisłok w miejscu poboru wody, wynosi 7,7 [m3/h]. Ponadto uj�cie 

powierzchniowe eksploatowane jest w okresach bezopadowych, ze wzgl�du na du�� m�tno�� 

wody w okresach opadów atmosferycznych. Obecnie pobór wody z uj�cia powierzchniowego 

wynosi około 2,5 [m3/h], 60 [m3/d]. 

Woda z uj�� podziemnych ze wzgl�du na ponadnormatywna zawarto�� �elaza i manganu 

poddawana jest procesowi uzdatniania. 

Ł�czne zasoby eksploatacyjne uj�� na potrzeby wodoci�gu komunalnego Frysztak, 

zatwierdzone decyzj� Starosty Strzy�owskiego z dnia 31.12.2002r. wynosz� Q = 14,6 [m3/h], 

Q = 350 [m3/d]. 

 

Opis uj�� 

Uj�cie wód powierzchniowych 

Uj�cie wód powierzchniowych składa si� ze studni infiltracyjnych S-1 i S-2 usytuowanych w 

obr�bie basenu infiltracyjnego, zasilanego przez wod� przepływow� w korycie potoku 

Baranówek w miejscowo�ci Glinik �redni. Woda do studni dopływa za pomoc� s�czków 

drenarskich, za� infiltracja odbywa si� przez warstw� �wiru o grubo�ci ok. 0,5 [m]. Ł�czne 

zasoby eksploatacyjne uj�cia wynosz� 10,0 [m3/h].10 Jako�� ujmowanej wody przedstawiono 

w tab. 6 (data badania: 16.08.1990r. wykonane przez Wojewódzk� Stacj� Sanitarno-

Epidemiologiczn� w Rzeszowie). 
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Tab. 6. Oznaczenia fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody z potoku Baranówek 
 

Muliste dno potoku Baranówek i obecno�� utworów gliniastych w brzegach koryta, sprzyja 

bardzo szybkiemu m�tnieniu wody w okresach opadów. Ponadto wody powierzchniowe 

nara�one s� na zanieczyszczenia ze strony s�siaduj�cych pól uprawnych nawo�onych 

nawozami mineralnymi i obornikiem. 

 

Uj�cie wód podziemnych 

Studnia ST-1 ujmuje poł�czone hydraulicznie: trzeciorz�dowy i czwartorz�dowy pozom 

wodono�ny. Gł�boko�� studni wynosi 30 [m], zasoby eksploatacyjne 2,0 [m3/h].11 Jako�� 

ujmowanej wody przedstawiono w tab. 7 (data badania: 11.12.1995r. wykonane przez 

Laboratorium WIO� w Tarnowie). 

Wska	nik Jednostka Warto�� 

M�tno�� mg/l 12 

Barwa mg/l 35 

Odczyn pH 7,4 

Twardo�� ogólna mgCaCO3/l  200 
Amoniak mgN/l 0,3 

Azotyny mgN/l 0,05 

Azotany mgN/l 0,35 

Chlorki mgCl/l 52 


elazo mgFe/l 0,1 

Mangan mgMn/l 0,3 

Liczba bakterii na 
agarze w t. 37˚C w 
1 cm3 

- 0 

Wska�nik Coli - 0 
Wska�nik Coli t. 
fekal 

- 0 
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Tab. 7. Oznaczenia fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody ze studni S-T1 
Wska	nik Jednostka Warto�� 

M�tno�� mg/l 21 

Barwa mg/l 20 

Odczyn pH 7,1 

Twardo�� ogólna mval/l  9,2 
Amoniak mgN/l 0,8 

Azotyny mgN/l 0,005 

Azotany mgN/l 0,1 

Chlorki mgCl/l 48 


elazo mgFe/l 10,4 

Mangan mgMn/l 0,62 

Liczba bakterii na 
agarze w t. 37˚C w 
1 cm3 

- 4 

Wska�nik Coli - 0 
Wska�nik Coli t. 
fekal 

- 0 

Z uwagi na ponadnormatywn� zawarto�� �elaza i manganu woda z uj�cia 

podziemnego podlega procesowi uzdatniania w stacji uzdatniania wody.12  

Wokół wszystkich studni ustanowiono stref� ochrony bezpo�redniej, która znajduje si� 

w ramach ogrodzenia. Z uwagi na dobr� izolacyjno�� warstw wodono�nych odst�piono od 

ustanowienia strefy ochrony po�redniej. Wyznaczono natomiast obszar spływu wód, w 

którym nale�y ograniczy� wszelk� lokalizacj� obiektów mog�cych zmieni� stosunki 

ilo�ciowe i jako�ciowe wód podziemnych. Jakakolwiek lokalizacja w tym obszarze musi by� 

ka�dorazowo uzgadniana z wła�ciwym organem do spraw ochrony �rodowiska. 

 

Opis stacji uzdatniania wody 

W miejscowo�ci Frysztak przy ul. Mostowej znajduje si� stacja uzdatniania wody, 

która wchodzi w skład gminnego wodoci�gu komunalnego. Dobowa zdolno�� produkcyjna 

czynnych urz�dze� całego wodoci�gu wynosi 287 [m3/d]. Z wodoci�gu o długo�ci 26 [km] 

korzysta około 347 gospodarstw (ok. 1200 osób). 

Monitoring zu�ycia wody prowadzony jest przy wykorzystaniu wodomierzy w nast�puj�cych 

punktach: 

��na ruroci�gu głównym w budynku Stacji Uzdatniania Wody, 

��na ruroci�gu przy studniach gł�binowych, 
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��na ruroci�gu tłocznym na basen k�pielowy. 

Stacja składa si� z nast�puj�cych urz�dze�: 

��napowietrzacze wodno-powietrzne, 

��dozownik sody kaustycznej, 

��6 filtrów po�piesznych (wypełnienie masa Hydro-Anthrasit i piasek kwarcowy) wraz z 

cyrkulatorem i dozownikiem sody kaustycznej (zwi�kszenie pH wody), 

��dozownik dezynfektanta (podchloryn sodu) – dezynfekcja w sposób ci�gły, 

��zbiornik hydroforowy ze spr��arkami, 

��instalacja wodno-kanalizacyjna, 

��instalacja elektryczna. 

�cieki popłuczne pochodz�ce z: 

��filtracji mechanicznej zawiesiny znajduj�cej si� w wodzie powierzchniowej, 

��procesu od�elaziania i odmanganiania. 

odprowadzane s� do kanalizacji ogólnospławnej  w ilo�ci około 5 [m3/h] poprzez trzy 

studzienki odstojnikowe  o �rednicy 2000/2500 mm ka�da. 

 

Jako�� wody wodoci�gowej 

Do wst�pnej oceny jako�ci wody wykorzystano wyniki bada� kontrolnych 

prowadzonych przez Wojewódzk� Stacj� Sanitarno-Epidemiologiczn� w Rzeszowie w dniu 

18.05.2004r. (tab. 8,9). 

Tab. 8. Oznaczenia fizyczno-chemiczne w wodzie wodoci�gowej 
Wska	nik Jednostka Warto�� 

dopuszczalna 
Oznaczenie 

M�tno�� mg/l 1 2,8 

Barwa mgPt/l 15 225 

Zapach - akceptowalny akceptowalny 

Odczyn PH 6,5-9,5 7,4 

Twardo�� og. mgCaCO3/l    

Amoniak mgN/l 0,12 0,5 

Azotyny mgN/l 0,5 0,016 

Azotany mgN/l 50 3,3 


elazo mgFe/l 0,2 0,22 

Mangan mgMn/l 0,16 0,05 
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W wodzie wodoci�gowej wyst�puj� przekroczenia zwi�zków �elaza. Przeprowadzane raz w 

roku badania metali ci��kich tj. chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu i ołowiu nie wykazuj� 

odst�pstw od unormowa�. 

Tab. 9. Oznaczenia bakteriologiczne w wodzie wodoci�gowej 
Wska	nik Warto�� 

dopuszczalna 
Oznaczenie 

Ogólna liczba bakterii w 
temp. 37oC w 1 ml wody 

20 <1 

Liczba bakterii grupy coli w 
100 ml wody 

0 0 

Liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego w 100 ml 
wody 

0 0 

 
Pod wzgl�dem bakteriologicznym woda NIE wykazuje odst�pstw od unormowa�. 

 

Wodoci�g wiejski St�pina-Cieszyna-Pułanki 

Woda ujmowana jest z podziemnych utworów kredowych za pomoc� kilku studni 

kopanych, zlokalizowanych w dolinie bezimiennego potoku w północnej cz��ci miejscowo�ci 

St�pina. Woda grawitacyjnie dopływa do zbiornika wyrównawczego, a z niego wprowadzana 

jest do sieci wodoci�gowej. Nie jest uzdatniania i nie podlega dezynfekcji. Ł�czne zasoby 

eksploatacyjne uj�cia wynosz� 7,7 [m3/h].13 Na podstawie bada� wykonanych przez Zakład 

Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony �rodowiska w 2001r. wynika, �e �redni dobowy pobór 

wody wynosi 195-200 [m3/d]. Natomiast �rednio dobowy nadmiar wody odpływaj�cej ze 

zbiornika do potoku wynosi 88-130 [m3/d]. Z wodoci�gu o długo�ci 10.5 [km] korzysta około 

360 gospodarstw (ok. 1260 odbiorców).  

 

Jako�� wody wodoci�gowej 

Do wst�pnej oceny jako�ci wody wykorzystano wyniki bada� kontrolnych prowadzonych 

przez Wojewódzk� Stacj� Sanitarno-Epidemiologiczn� w Rzeszowie w latach 2000-2003 

(tab. 10,11). 
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Tab. 10. Oznaczenia fizyczno-chemiczne w wodzie wodoci�gowej 

Wynik Wska	nik Jednostka 
min. max. Liczba bada� �redni 

M�tno�� mg/l 1 2 19 1,1 

Barwa mg/l 1 25 19 3,0 

Zapach - g1R g1R 19 g1R 

Odczyn PH 6,8 7,4 19 7,1 

Twardo�� og. mgCaCO3/l  215 350 19 273 

Amoniak mgN/l nw 0,4 19 0,032 

Azotyny mgN/l nw 1,13 19 0,06 

Azotany mgN/l 1,4 3,3 19 2,6 

Chlorki mgCl/l 6,0 15,0 19 9,03 


elazo mgFe/l nw 0,5 19 0,065 

Mangan mgMn/l nw nw 19 nw 

Przeprowadzane raz w roku badania metali ci��kich tj. chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu i 

ołowiu nie wykazuj� odst�pstw od unormowa�. 

Tab. 11. Oznaczenia bakteriologiczne w wodzie wodoci�gowej 
Wynik Wska	nik 

min. max. liczba bada� ilo�� dobrych 
wyników 

Liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego w 100 ml 
wody 

0 >96 37 17 

Liczba bakterii grupy coli w 
100 ml wody 

0 >96 37 22 

Liczba kolonii bakterii na 
agarze od�ywczym po 24 
godz. w temp. 37oC w 1 ml 
wody 

0 32 37 37 

Liczba kolonii bakterii na 
agarze od�ywczym po 72 
godz. w temp. 20oC w 1 ml 
wody 

0 600 37 31 

Pod wzgl�dem bakteriologicznym woda wykazuje odst�pstwa od warto�ci dopuszczalnych. 

 

Wodoci�g wiejski Twierdza 

�ródłem poboru wody s� dwie studnie kopane zlokalizowane we wsi Twierdza. Ich 

wydajno�� bie��ca wynosi 30 [m3/d], za� zasoby eksploatacyjne 60 [m3/d]. Woda nie jest 
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uzdatniania i nie podlega dezynfekcji. Z wodoci�gu o długo�ci 6 [km] korzysta około 67 

gospodarstw (ok. 234 osób). 

Jako�� wody wodoci�gowej z uj�cia w  

Do wst�pnej oceny jako�ci wody wykorzystano wyniki bada� kontrolnych prowadzonych 

przez Wojewódzk� Stacj� Sanitarno-Epidemiologiczn� w Rzeszowie w latach 2000-2003 

(tab. 12,13). 

Tab. 12. Oznaczenia fizyczno-chemiczne w wodzie wodoci�gowej 
Wynik Wska	nik Jednostka 

min. max. Liczba bada� �redni 
M�tno�� mg/l 1 2 19 1,1 

Barwa mg/l 1 25 19 3,0 

Zapach - g1R g1R 19 g1R 

Odczyn PH 6,8 7,4 19 7,1 

Twardo�� og. mgCaCO3/l  215 350 19 273 

Amoniak mgN/l nw 0,4 19 0,032 

Azotyny mgN/l nw 1,13 19 0,06 

Azotany mgN/l 1,4 3,3 19 2,6 

Chlorki mgCl/l 6,0 15,0 19 9,03 


elazo mgFe/l nw 0,5 19 0,065 

Mangan mgMn/l nw nw 19 nw 

Przeprowadzane raz w roku badania metali ci��kich tj. chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu i 

ołowiu nie wykazuj� odst�pstw od unormowa�. 

Tab. 13. Oznaczenia bakteriologiczne w wodzie wodoci�gowej 
Wynik Wska	nik 

min. max. liczba bada� ilo�� dobrych 
wyników 

Liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego w 100 ml 
wody 

0 >96 37 17 

Liczba bakterii grupy coli w 
100 ml wody 

0 >96 37 22 

Liczba kolonii bakterii na 
agarze od�ywczym po 24 
godz. w temp. 37oC w 1 ml 
wody 

0 32 37 37 

Liczba kolonii bakterii na 
agarze od�ywczym po 72 
godz. w temp. 20oC w 1 ml 
wody 

0 600 37 31 

Pod wzgl�dem bakteriologicznym woda wykazuje znaczne odst�pstwa od unormowa�. 
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Wodoci�g wiejski Huta Gogołowska 

Uj�cie grawitacyjne w miejscowo�ci Huta Gogołowska zasila lokalny wodoci�g 

wiejski. Uj�cie usytuowane jest w obr�bie stoku wzniesienia góry Bardo w obszarze 

zalesionym, poło�onym po północnej stronie miejscowo�ci Huta Gogołowska. Składa si� z 3 

studni kopanych ujmuj�cych wody podziemne z utworów skalnych (piaskowce) poł�czonym 

ze zbiornikiem wyrównawczym V=25 [m3], z którego grawitacyjnie woda wprowadzana jest 

do sieci wodoci�gowej. Na podstawie bada� wykonanych przez Zakład Geologiczno-

Wiertniczy i Ochrony �rodowiska w 2001r. wynika, �e �rednio dobowy nadmiar wody 

odpływaj�cej ze zbiornika wynosi 3,24 [m3/d]. Z wodoci�gu o długo�ci 14 [km] korzysta 

około 62 gospodarstw (ok. 217 osób). 

Uj�cie nie posiada udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych, jak równie� 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. Wykonane zostało w czynie społecznym przez 

mieszka�ców Huty Gogołowskiej. Brak aktualnych bada� jako�ci wody.  

 

Uj�cie wody ze studni drena�owych (w posiadaniu Wytwórni Wody �ródlanej „Polonea 

Polska”) w St�pinie 

 Uj�cie grawitacyjne ze studni drena�owych na potrzeby Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w St�pinie poło�one jest na stoku lokalnej doliny potoku b�d�cego 

lewostronnym dopływem potoku St�pinka. Składa si� z dwu studni kopanych drena�owych S-

1 i S-2 oraz zbiorników wyrównawczych V=200 [m3] i V=300 [m3]. Udokumentowane i 

zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynosz� Qe=4,5 [m3/h].14 Brak aktualnych bada� jako�ci 

wody. 

 

Uj�cie wody dla gorzelni w Cieszynie 

 Uj�cie wody podziemnej z utworów trzeciorz�dowych dla gorzelni w Cieszynie składa 

si� ze studni wierconej o gł�boko�ci 70 [m]. Udokumentowane i zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne wynosz� Qe=18,6 [m3/h].15 Poniewa� gorzelnia znajduje si� w stanie 

nieprodukcyjnym, aktualnie uj�cie wykorzystywane jest na potrzeby jednego gospodarstwa. 

Brak aktualnych bada� jako�ci wody. 

 

5.5. Gospodarka �ciekowa 

Gmina Frysztak posiada aktualnie sie� kanalizacyjn� o całkowitej długo�ci 37,2[km]. 

Ilo�� budynków podł�czonych do kanalizacji – 392(w zał�czeniu mapa nr 2). Ilo�� 

odprowadzonych �cieków w 2003r. wynosiła 24 ty�.[m3], w tym: 
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- z gospodarstw domowych (bytowe) - 22 ty�.[m3], 

- z jednostek działalno�ci produkcyjnej (przemysłowe) - 2 ty�.[m3]. 

Opłaty netto w 2004r. za odprowadzanie �cieków wynosiły7: 

- gospodarstwa domowe 1,9 zł/m3, 

- pozostali odbiorcy przył�czeni do sieci 2,4 zł/m3, 

- podmioty �wiadcz�ce usługi w zakresie wywozu nieczysto�ci: 

ˇ �cieków dowo�onych z szamb odpowiadaj�cych normom ustalonym w 

umowie - 5,77 zł/m3, 

ˇ �cieków dowo�onych z szamb nie odpowiadaj�cych normom ustalonym w 

umowie - 150,0 zł/m3. 

Gmina nie posiada zorganizowanej sieci kanalizacji deszczowej. System odprowadzania 

�cieków z pozostałych budynków indywidualnych wymaga uporz�dkowania. Odprowadzanie 

wód opadowych odbywa si� przez spływ powierzchniowy i system odkrytych rowów 

przydro�nych i melioracyjnych. Sie� rowów melioracyjnych jest na bie��co konserwowana. 

W cz��ci gminy wyst�puje zagro�enie powodzi�. Dotyczy to głównie rejonów le��cych w 

płaskodennych dolinach strumieni i potoków. Nie ma na terenie gminy wałów 

przeciwpowodziowych ani innych obiektów i urz�dze� zabezpieczaj�cych przed powodzi�.  

Istniej�ce obiekty – stacje benzynowe CPN (Twierdza - 2, St�pina – 1) i drobne 

warsztaty produkcyjne (rze	nia – Glinik Dolny, cukiernia – Twierdza, autoservice i stolarnia - 

Twierdza, gminny punkt skupu zwierz�t - Twierdza) posiadaj� urz�dzenia do gromadzenia 

�cieków i odpowiednie umowy na ich wywóz. 

 

Oczyszczalnie �cieków Glinik Dolny – UG Frysztak 

Oczyszczalnia �cieków zlokalizowana jest na terenie równinnym w odległo�ci ok. 60 mb od 

potoku Glinik i ok. 50 mb od zabudowy lokalnej. Wła�cicielem oczyszczalni jest gmina. 

Dojazd do oczyszczalni odbywa si� po utwardzonej drodze gminnej relacji Frysztak-Glinik 

Dolny-Sztukówka. 

Oczyszczalnia obsługuje w chwili obecnej cztery miejscowo�ci: 

Miejscowo�� Liczba 
obsługiwanych 
mieszka�ców 

Udział w ogólnej 
liczbie 
mieszka�ców [%] 

Odległo�� od 
oczyszczalni 
[km] 

Ilo�� 
odprowadzonych 
w 2003r. 
�cieków [ty�.m3] 

Glinik Dolny 373 33,4 0,1-1,5 12 
Frysztak 212 21,2 0,5-1,2 8 
Glinik �redni 278 50 1,2-1,8 4 
Twierdza 567 90  brak danych 
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Przepustowo�� oczyszczalni wynosi Q�RED = 252 [m3/d], QMAX = 328 [m3/d]. Ilo�� 

odprowadzanych �cieków: 

- w okresach bezopadowych 
�rednia 
maksymalna 

 
80 [m3/d] 
90 [m3/d] 

- w okresach opadów (bez zrzutów  
burzowych i �cieków opadowych) 

�rednia 
maksymalna 

 
 

90 [m3/d] 
120 [m3/d] 

 

Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starost� Strzy�owskiego obowi�zuje do dnia 

31.12.2015r. 

Oddana do u�ytku w 2000r. oczyszczalnia jest typu HYDROVIT SI-300 

mechaniczno-biologiczna. Wybrane wska	niki jako�ci �cieków oraz ładunek zanieczyszcze� 

przedstawiono w tab. 14 i 15. W skład układu technologicznego wchodz�: 

��krata koszowa rzadka, 

��pompownie �cieków surowych, 

��trójzbiornik biologiczny (piaskownik pionowy, osadnik wstepny, komory 

napowietrzania, osadnik wtórny), 

��stacja dmuchaw, 

��stacja koagulanta, 

��stacja odwadniania osadu typ: DRAINMAD, 

��laguna piaskowa, 

��wiata suszenia osadu, 

��urz�dzenia pomiarowe. 

Tab. 14. St��enie zanieczyszcze� w �ciekach 

Wska	nik Jednostka St��enie w �ciekach 
dopływaj�cych 

St��enie w �ciekach 
oczyszczonych 

BZT5 mgO2/l 250 27 
ChZT mgO2/l 590 45 
Zawiesina ogólna mg/l 200 35 
Azot ogólny mg/l 80 28 
Fosfor ogólny mg/l 16   4,5 
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Tab. 15. Ładunek zanieczyszcze� 

Wska	nik Jednostka W �ciekach 
dopływaj�cych 

W �ciekach 
oczyszczonych 

BZT5 kgO2/d 15 1,62 
ChZT kgO2/d 35 2,7 
Zawiesina ogólna kg/d 12 2,1 
Azot ogólny kg/d 4,8 1,68 
Fosfor ogólny kg/d 1   0,3 

Po procesie oczyszczania powstaje 20 Mg s.m./rok osadów o uwodnieniu W=50%, 

które przeznaczone s� do rekultywacji. Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest potok 

Glinik (dopływ Wisłoka) w 110 km cieku wodnego w zarz�dzie PZMiUW Inspektorat w 

Ja�le. 

Na terenie gminy Frysztak istniej� równie� lokalne urz�dzenia do unieszkodliwiania 

�cieków których warunki odprowadzania nie s� zgodne  z przepisami z zakresu ochrony wód 

powierzchniowych. Wi�kszo�� indywidualnych zbiorników �cieków i osadników gnilnych 

była ju� w swoim zało�eniu budowana jako studnie chłonne  (bez zachowania szczelno�ci 

dna). Z wielu gospodarstw �cieki odprowadzane s� do istniej�cych cieków wodnych i rowów 

melioracyjnych. Na terenie gminy nie wyst�puje legalny zrzut �cieków bezpo�rednio do 

odbiorników. 

   

5.6. Powietrze atmosferyczne 

Czynnikami maj�cymi wpływ na higien� atmosfery s� zanieczyszczenia pyłowe i 

gazowe, hałas oraz promieniowanie elektroenergetyczne. Wg raportu o stanie �rodowiska z 

2002 roku emisja na terenie gminy: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku w�gla, 

benzenu, ołowiu i ozony; nie przekroczyła warto�ci dopuszczalnych16.  

Na jako�� powietrza wpływaj� równie� hałas pochodz�cy z ró�nych 	ródeł zwi�zanych z 

terenami osiedle�czymi oraz zanieczyszczenia pochodz�ce z komunikacji zwi�zane z 

przebiegaj�c� przez teren gminy drog� wojewódzk� Rzeszów-Krosno. S� to zagro�enia 

lokalne dotycz�ce terenów poło�onych w bezpo�rednim otoczeniu drogi. Równie� 

promieniowanie linii 400 kV szkodliwe dla organizmów �ywych dotyczy pasa terenu (ok. 50 

m) bezpo�rednio poło�onego pod lini�. 

Liniowym 	ródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego s� drogi. Na terenie gminy 

Frysztak wyst�puj� drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, nie wyst�puj� drogi krajowe. S� 

to drogi o ró�nych szeroko�ciach pasa drogowego i jezdni, o zró�nicowanym stanie 

technicznym (dotyczy to zarówno konstrukcji jezdni jak i samej nawierzchni), cz�sto bez 

poboczy i nale�ytego oznakowania. Na niektórych odcinkach – najcz��ciej w terenach 
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osuwiskowych – wyst�puj� coroczne przełomy. Podobnie jak w całej Polsce, drogi 

wojewódzkie z natury tranzytowe, pełni� na terenie poszczególnych miejscowo�ci funkcje 

dróg obsługuj�cych przyległ� zabudow� i s� coraz cz��ciej obudowywane. Z uwagi na 

zwi�kszaj�cy si� ruch pogarsza si� bezpiecze�stwo jego u�ytkowników i zwi�ksza 

uci��liwo�� układu komunikacyjnego w stosunku do otoczenia. Stan tych dróg na terenie 

gminy jest niezadowalaj�cy i najcz��ciej wymagaj� remontu i modernizacji.  

Ogrzewanie budynków mieszkalnych, obiektów u�yteczno�ci publicznej i zakładów 

przemysłowych opiera si� na indywidualnych systemach grzewczych (nie wyst�puj� 

scentralizowane systemy). Wg planu gospodarki odpadami dla Powiatu Strzy�owskiego, 

gmina Frysztak jest w 90% zgazyfikowana. W ostatnim czasie daje si� zauwa�y� zjawisko 

odchodzenia od ogrzewania budynków gazem czy w�glem (rosn�ce koszty spalania 

tradycyjnych no�ników energii) i w zast�pstwie stosowania wszelkiego rodzaju daj�cych si� 

spali� odpadów. Szczególnie niebezpieczne jest tu spalanie tworzyw sztucznych i substancji 

przemysłu chemicznego ze wzgl�du na emisj� silnie toksycznych i rakotwórczych substancji 

(dioksyny, furany). Około 10% urz�dze� do ogrzewania stanowi� piece w�glowe. Równie�, w 

pojedynczych administrowanych przez gmin� obiektach stosuje si� jeszcze ogrzewania 

piecowe w�glowe. Z informacji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) 

w Rzeszowie wynika, �e na terenie gminy nie wyst�puj� przekroczenia dopuszczalnych 

st��e� zanieczyszcze� powietrza, które zostały okre�lone  w Rozporz�dzeniu Ministra 

�rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 

marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji  (Dz. U. Nr 

87/2002, poz. 786). Zaobserwowano jednak zjawisko znacznego wzrostu zanieczyszcze� w 

okresach jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym w stosunku do okresu letniego (niska 

emisja). 

 

5.7. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj�ce 

 Wszystkie urz�dzenia elektryczne, w tym napowietrzne linie przesyłowe, wytwarzaj� 

w swym otoczeniu pola elektromagnetyczne. W zale�no�ci od zakresu cz�stotliwo�ci, pola 

elektromagnetyczne wytwarzaj� elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj�ce  

(1-1016Hz) oraz jonizuj�ce (1016- 1022 Hz). Ochrona ludzi i �rodowiska przed niejonizuj�cym 

promieniowaniem elektromagnetycznym uregulowana jest nast�puj�cymi przepisami: 

ochrona przed promieniowaniem, zagospodarowaniem przestrzennym, bezpiecze�stwem i 

higiena pracy oraz przepisami sanitarnymi. 



 35

 Gmina Frysztak zasilana jest napi�ciem �rednim o warto�ci 15 kV wyprowadzonym ze 

stacji  redukcyjnych  wysokiego na �rednie napi�cie zlokalizowanych w Strzy�owie i Kro�nie 

Magistrala główna, biegn�ca mi�dzy tymi stacjami rozgał�zia si� na terenie gminy. 

��odgał�zienie północne zasila miejscowo�ci Cieszyna , St�pina ,Huta Gogołowska, 

��odgał�zienie centralne: Frysztak , Glinik �redni, Glinik Górny , Gogołów, 

��odgał�zienie południowe: Twierdza, Glinki Dolny, Widacz, Lubla. 

Napi�cie �rednie doprowadzone jest do stacji transformatorowych, gdzie nast�puje jego 

transformacja (obni�enie) do poziomu 0.4 kV. Jest to napi�cie wiejskiej sieci  konsumpcyjnej 

i o�wietleniowej, bezpo�rednio obsługuj�cej odbiorców. 

Stacje na terenie gminy s� w wykonaniu napowietrznym, zasilane promieniowo.  

Przez teren gmina przebiega  tranzytowa linia energetyczna  krajowego systemu zasilania 

relacji Tarnów - Krosno o napi�ciu 400 kV. Strefa ochronna tej linii wolna od zabudowy, 

wynosi po 50 m. od osi. Jest to pas terenu gdzie warto�� pola elektromagnetycznego 

otaczaj�ca 	ródło napi�cia (lini�) jest wy�sze od normy bezpiecznej  dla organizmów �ywych 

to jest 1 kV na 1m. przy najwy�szym napi�ciu roboczym urz�dzenia.  

 

Ocena funkcjonalno - techniczna. 

Gmina jest zasilana ze 	ródeł napi�cia zlokalizowanych poza jej granicami (Strzy�ów, 

Krosno). Znaczne oddalenie od  głównych punktów zasilania powoduje negatywne skutki  w 

funkcjonowaniu układów �redniego napi�cia (zbyt długie ci�gi magistral, spadki napi��, 

mo�liwo�� awarii systemu). 

Sieci gminne, rozdzielcze, �redniego napi�cia wymagaj� w wi�kszo�ci rekonstrukcji i 

rozbudowy. Odczuwalne s� negatywne skutki przeprowadzonej w latach 60-tych  

powszechnej elektryfikacji wsi, przy ograniczonych  mo�liwo�ciach materiałowych, 

finansowych i przyjmowanych w tym okresie obci��eniach jednostkowych. 

Dodatkowym czynnikiem degraduj�cym jest czas powoduj�cy starzenie konstrukcji i izolacji. 

Tempo koniecznej reelektryfikacji tak w gminie jak i na terenie całego województwa 

uzale�nione jest od  nakładów finansowych deklarowanych na ten cel przez Samorz�d i 

inwestora sieci. 

Do wsi dla których planowana jest rekonstrukcja sieci nale�� w gminie Frysztak: Glinik 

Górny, Glinik �redni, Glinik Dolny, Frysztak, Twierdza, Kobyle. Rekonstrukcja ta polega� 

b�dzie na dostosowaniu technicznych warunków urz�dze� i linii do obowi�zuj�cych norm 

oraz koniecznej rozbudowie układu o dodatkowe stacje transformowe dla polepszenia 

warunków napi�ciowych odbiorców istniej�cych i przyszłych.  
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Problemy do rozwi�zania 

��Zlokalizowanie na terenie gminy 	ródła zasilania sieci terenowej. 

��Przeprowadzenie koniecznej reelektryfikacji sieci wiejskich o niewystarczaj�cym 

stanie ilo�ciowym i jako�ciowym. 

��Uzyskanie odpowiednich do zakresu przedsi�wzi�cia �rodków finansowych ze 	ródeł 

własnych, gestora sieci, innych podmiotów gospodarczych, inicjatyw społecznych. 

 

5.8. Gospodarka odpadami 

W gminie realizowana jest gospodarka odpadami w systemie selektywnej zbiórki do 

pojemników. Dotyczy nast�puj�cych odpadów: szkło białe, szkło kolorowe, plastik. 

Dodatkowo w miejscowo�ciach: Frysztak, Pułanki, Glinik Dolny i Kobyle rozstawiono 

pojemniki na złom lub makulatur�. Ponadto na terenie gminy postawione zostały 3 pojemniki 

przeznaczone do zbiórki zu�ytych baterii, które s� opró�niane przez firm� EKO-TOP w 

Rzeszowie oraz 1 pojemnik przeznaczony na oleje przepracowane opró�niany przez Rafineri� 

Jedlicze. Zgodnie z projektem „Planu gospodarki odpadami” realizowanego przez Zwi�zek 

Komunalny „WISŁOK”, ilo�� odpadów komunalnych wyprodukowanych w 2003r. w gminie 

Frysztak wynosiła 165 Mg, w tym 43,4 Mg odpadów segregowanych (w wi�kszo�ci stłuczka 

szklana). 

Jednostki zajmuj�ce si� gospodark� odpadami na terenie gminy Frysztak to: 

1. Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej Srzy�ów wywozi nieczysto�ci stałe z 

terenu miejscowo�ci: Huta Głogowska, St�pina, Cieszyn, Pułanki, Glinik �redni, 

Glinik Górny, Gogołów. 

2. Gminna Spółdzielnia „SCH” Frysztak wywozi nieczysto�ci stałe z miejscowo�ci: 

Frysztak, Kobyle, Glinik Dolny, Twierdza, Widacz, Lubla, 

3. Nieczysto�ci płynne z terenu całej gminy: Usługi Transportowe i Rolnicze – Zdzisław 

Niemczyk, Przybyszówka oraz Gminna Spółdzielnia „SCh” Frysztak. 

Gmina Frysztak korzysta z komunalnego składowiska odpadów w Strzy�owie, na mocy 

zawartego wspólnie z Gmin� i Miastem Strzy�ów porozumienia, którego celem była 

partycypacja w kosztach budowy i utrzymania wysypiska �mieci dla obu gmin, 

zlokalizowanego w Strzy�owie. 

Na terenie gminy Frysztak zabezpieczono 7 ha gruntów rolnych celem wykorzystania pod 

składowisko odpadów. Obecnie nie istnieje �aden plan dotycz�cy zagospodarowania 
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odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym równie� azbestu. Jest to problem bardzo 

wa�ny poniewa� około 20% budynków na obszarze gminy pokrytych jest eternitem  

Na terenie gminy Frysztak istnieje kilka nielegalnych „dzikich” składowisk odpadów, 

które zlokalizowano w czerwcu 2004r. w miejscowo�ciach: Glinik Górny, Lubla i Pułanki 

(mapa w zał�czniku). Zdeponowane �mieci w miejscowo�ci Kobyle zostały zrekultywowane 

w 2001r. i obecnie prowadzony jest monitoring zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, 

sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk. 

 

6. OBSZARY I CELE STRATEGICZNE 

 Zgodnie z ustaw� „Prawo ochrony �rodowiska...” polityka ekologiczna pa�stwa ma na 

celu stworzenie warunków niezb�dnych do realizacji ochrony �rodowiska. Zgodnie z art. 14 

ustawy Polityka ekologiczna pa�stwa, na podstawie aktualnego stanu �rodowiska, okre�la w 

szczególno�ci: 

��obszary (pola) strategiczne, 

��cele ekologiczne, 

��priorytety ekologiczne, 

��rodzaj i harmonogram działa� proekologicznych, 

���rodki niezb�dne do osi�gni�cia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i 

�rodki finansowe. 

Działania w zakresie ochrony �rodowiska powinny by� prowadzone w obr�bie okre�lonych 

obszarów strategicznych. Obszary te, w zale�no�ci od dziedziny, w swoim zakresie powinny 

obejmowa� okre�lon� ilo�� celów strategicznych, w ramach których wyznaczone powinny 

by� cele długookresowe i krótkookresowe oraz okre�lone działania inwestycyjne i 

nieinwestycyjne zapewniaj�ce osi�ganie przyj�tych celów. 

Cele strategiczne powinny by� wymienione w programie w kolejno�ci okre�lonej priorytetami 

wynikaj�cymi ze stopnia wa�no�ci i pilno�ci.  

Główne obszary strategiczne to: 

��ochrona zasobów i poprawa jako�ci �rodowiska, 

��racjonalne u�ytkowanie zasobów �rodowiska, 

��współpraca przygraniczna, 

��edukacja ekologiczna, dost�p do informacji i poszerzenie dialogu społecznego. 

W ramach obszarów strategicznych przyjmuje si� cele strategiczne. Obszar  strategiczny 

Ochrona zasobów i poprawa jako�ci �rodowiska jest najbardziej rozległy i powinien 
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zajmowa� priorytetowe miejsce w Programie. Cele strategiczne w tym obszarze powinny 

obejmowa� prawne, techniczno-ekonomiczne i technologiczne sposoby ochrony 

poszczególnych komponentów �rodowiska, a w szczególno�ci: 

��ochrony wód powierzchniowych i podziemnych (jako�ciowej i ilo�ciowej), 

��ochrony gleb, 

��gospodarki odpadami, 

��ochrony �rodowiska przyrodniczego, 

��ochrony zasobów surowców mineralnych, 

��ochrony powietrza atmosferycznego, 

��ochrony przed hałasem i wibracjami, 

��ochrony przed nadzwyczajnymi zagro�eniami. 

Obszar strategiczny Racjonalne u�ytkowanie zasobów �rodowiska obejmuje nast�puj�ce cele: 

��wzrost efektywno�ci wykorzystania surowców, wody i energii poprzez zmniejszenie 

ich zu�ycia na jednostk� produktu, jednostkow� warto�� usługi, statystycznego 

konsumenta, 

��rozwój energetyki odnawialnej, 

��ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych zwi�zanych np. z eksploatacj� 

złó� ropy naftowej i gazu ziemnego, piasku, �wiru i kruszyw naturalnych w celu ich 

wł�czenia do zagospodarowania (zalesienia, zakrzewienia, uprawa) oraz racjonalne 

wykorzystania ziemi (w tym rozwój rolnictwa ekologicznego), 

��ochrona kopalin, ich racjonalne wykorzystanie, ł�cznie z wykorzystaniem kopalin 

towarzysz�cych, 

��ochrona i zrównowa�ony rozwój lasów. 

Obszar strategiczny Współpraca transgraniczna obejmuje nast�puj�ce cele: 

��współpraca z s�siednimi powiatami czy gminami w zakresie zaopatrzenia w wod� 

i/lub oczyszczania �cieków, 

��współpraca z s�siednimi powiatami czy gminami w zakresie przeciwdziałania 

powa�nym awariom oraz ochrony i racjonalnego wykorzystania przyrodniczych 

zasobów �rodowiska. 

Obszar strategiczny Edukacja ekologiczna, dost�p do informacji i poszerzenie dialogu 

społecznego obejmuje nast�puj�ce cele: 

��program edukacji w szkołach, 

��program edukacji dorosłych. 
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7. OCHRONA ZASOBÓW I POPRAWA JAKO�CI �RODOWISKA 

7.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

7.1.1. Uwarunkowania prawne 

Zasady prawne dotycz�ce szeroko rozumianych zagadnie� gospodarki wodnej i 

ochrony wód zawarte s� w ustawach: „Prawo ochrony �rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r 

(Dz. U. Nr 62, poz.627)1 oraz „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r (Dz. U. Nr 115, poz. 

1229)17 oraz w szeregu rozporz�dzeniach wykonawczych do wymienionych ustaw. 

Ustawa „Prawo wodne” reguluje sprawy zwi�zane z gospodarowaniem wodami zgodnie z 

zasad� zrównowa�onego rozwoju uwzgl�dniaj�c szczegółowe rozwi�zania dotycz�ce: 

zintegrowanej ochrony przed  zanieczyszczeniem, 

oczyszczania �cieków komunalnych, ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami 

pochodz�cymi ze 	ródeł rolniczych. 

Zarz�dzanie zasobami wodnymi powinno by� prowadzone w zakresie:  

��rozpoznania i udokumentowania zasobów wodnych, 

��zapewnienia odpowiedniej ilo�ci i jako�ci wody dla ludno�ci, 

��ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewła�ciw� lub nadmiern� 

eksploatacj�, 

��utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zale�nych, 

��ochrony przed powodzi� oraz susz�, 

��zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa lub przemysłu, 

��zaspokojenia potrzeb zwi�zanych z turystyk�, sportem oraz rekreacj�, 

��tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego 

wykorzystania wód. 

Korzystanie z wód polega na ich u�ytkowaniu na potrzeby ludno�ci oraz gospodarki w taki 

sposób aby nie powodowa� pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich 

zale�nych, a tak�e marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody ani wyrz�dza� szkód. 

Wprowadzaj�cy �cieki do wód s� obowi�zani post�powa� zgodnie z pozwoleniami wodno-

prawnymi. Istotne s� zapisy nakładaj�ce na aglomeracje, o równowa�nej liczbie mieszka�ców 

(RLM) powy�ej 2000, obowi�zek wyposa�enia w sieci kanalizacyjne dla �cieków 

komunalnych zako�czone oczyszczalniami �cieków. Zgodnie z ustaleniami krajowego 

programu oczyszczania �cieków komunalnych obowi�zek ten aglomeracje realizuj� w 

nast�puj�cych terminach: 

��do dnia 31 grudnia 2010 r., w przypadku aglomeracji o RLM powy�ej 15 000, 

��do dnia 31 grudnia 2015 r., w przypadku aglomeracji o RLM od 2000 do 15 000. 
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Sprawy zwi�zane w zanieczyszczeniem wód zwi�zkami azotu pochodz�cymi ze 	ródeł 

rolniczych reguluje Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r., w 

sprawie kryteriów wyznaczania wód wra�liwych na zanieczyszczenie zwi�zkami azotu ze 

	ródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)18. Rozporz�dzenie to porusza równie� problemy 

eutrofizacji wód. 

Wody powierzchniowe ujmowane do picia mo�na podzieli� na kategorie A1, A2, A3. 

W zale�no�ci od kategorii u�ytkownik wnosi odpowiednie opłaty za korzystania z wód oraz 

stosuje stosowne procesy ich uzdatniania. Sprawy te s� uj�te w Rozporz�dzeniu Ministra 

�rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r., w sprawie wymaga�, jakim powinny odpowiada� 

wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno�ci w wod� przeznaczon� do 

spo�ycia (Dz. U. Nr 202, poz. 1728)19. 

Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 4 pa	dziernika 2002 r., w sprawie wymaga� 

jakim powinny odpowiada� wody �ródl�dowe b�d�ce �rodowiskiem �ycia ryb w  warunkach 

naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455)20 okre�la wymagania, jakim powinny odpowiada� 

wody �ródl�dowe b�d�ce �rodowiskiem �ycia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach 

naturalnych oraz precyzuje cz�stotliwo�� poboru próbek oraz referencyjne metodyki analiz i 

sposób oceny.  

W celu monitoringu wód naturalnych opracowano projekt Rozporz�dzenia Ministra 

�rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r., w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 

interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)21. 

Wydane zostało równie� Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r., w 

sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, 

poz. 1799)22 oraz z dnia 31 stycznia 2003 r., w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które 

mog� by� odprowadzane w �ciekach przemysłowych (DZ.U. Nr 35, poz. 309). 

Po wielu latach konsultacji i po gł�bokiej analizie przepisów Unii Europejskiej, pojawiło si� 

Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r., w sprawie wymaga� 

dotycz�cych jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 

1718)23. 

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wod� przeznaczon� do spo�ycia przez 

ludzi oraz zbiorowego odprowadzania �cieków, w tym zasady działalno�ci przedsi�biorstw 

wodno-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ci�gło�ci dostaw i 

odpowiedniej jako�ci wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania �cieków, a tak�e 
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ochrony interesów odbiorców usług, uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska i 

optymalizacji kosztów okre�la ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)24. 

 

7.1.2. Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia gminy w wod� 

Gmina Frysztak jest w 90% zwodoci�gowana. Wi�kszo�� miejscowo�ci zasilana jest z 

lokalnych grawitacyjnych uj�� wody. W 1999 r liczba ludno�ci w gminie wynosiła 10786 

osób, wg danych uzyskanych w Urz�dzie Gminy w czerwcu 2004 r. obecnie liczba ludno�ci 

wynosi 10795, a według prognozy do 2015r. liczba ta wzro�nie do 10820, czyli wzro�nie o 

około 0,3%. Zasoby wodne s� na dzie� dzisiejszy wystarczaj�ce, natomiast planuje si� 

poszukiwanie nowych uj�� wody pitnej. Planowana jest równie� budowa wodoci�gu w 

miejscowo�ci Kobyle z podł�czam dla około 110 gospodarstw. 

 

Pobór wody na potrzeby wodoci�gów 

Jako�� wody ujmowanej na cele wodoci�gowe w gminie Frysztak jest zró�nicowana, 

najcz�sciej jednak wyst�puj� przekroczenie wska	ników bakteriologicznych. Docelowo 

byłoby konieczne prowadzenie dezynfekcji wody wodoci�gowej w sposób okresowy lub 

ci�gły. Generalnie zaleca si� aktualizacj� bada� jako�ci wód ujmowanych na potrzeby 

wodoci�gów.  

Najlepsza jako�ci� pod wzgl�dem fizyko-chemicznym charakteryzuj� si� wody podziemne z 

uj�� grawitacyjnych w Stepinie dla potrzeb wodoci�gu i RSP oraz uj�cia dla gorzelni w 

Cieszynie. Woda z powy�szych uj�� spełnia warunki okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra 

Zdrowia dla wód pitnych i nie wymaga uzdatniania.23 Wody podziemne z uj�cia 

zaopatruj�cego wodoci�g komunalny we Frysztaku charakteryzuj� si� ponadnormatywn� 

zawarto�ci� �elaza i manganu i wymagaj� uzdatniania. Ponadto, woda ujmowana z potoku 

Baranówek w okresach opadów atmosferycznych charakteryzuje si� wysok� m�tno�cia i 

barw�. Woda z uj�cia w St�pinie w s�siedztwie uj�cia grawitacyjnego wodoci�gu St�pina-

Cieszyna, w okresie bezopadowym nieznacznie przekracza warto�ci dopuszczalne. 

Reasumuj�c, wody podziemne z utworów czwartorz�dowej terasy rzecznej rzeki Wisłok, 

charakteryzuj� si� znaczn� zawarto�ci� �elaza i manganu i wymagaj� uzdatniania, za� wody 

podziemne ze skalnych utworów trzeciorz�dowo-kredowych charakteryzuj� si� dobr� 

jako�ci� nie wymagaj� uzdatniania. Z powy�szych wzgl�dów zaleca si� ujmowanie wód poza 

obszarem doliny rzeki Wisłok.  
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Wodoci�gi na terenie gminy 

Zapotrzebowanie dla wodoci�gu zaopatruj�cego miejscowo�� Frysztak kształtowa� si� 

b�dzie na poziomie Q = 316 [m3/d] w 2008r. Aktualne zapotrzebowanie wody 

(wodoci�gu) według rejestru rozbioru wody przeprowadzanego codziennie w stacji 

uzdatniania wody, kształtowało si� w 2001 i 2002 roku na poziomie Q�r.dob = 180,1 - 221,93 

[m3/d] w poszczególnych miesi�cach roku. 

Zapotrzebowanie wody dla Huty Gogołowskiej jest nieznane.  

Zapotrzebowanie wodoci�gu zaopatruj�cego grawitacyjnie miejscowo�ci: St�pina, Cieszyna i 

Pułanki z uj�cia grawitacyjnego w St�pinie, wynosi Q = 195 - 220 [m/d]. Okre�lone zostało 

na podstawie rejestru rozbioru wody przeprowadzonego w zbiorniku wyrównawczym w 

oparciu o zamontowane wodomierze. Stwierdzona nadwy�ka dopływu wody do zbiornika 

(doprowadzona przelewem do potoku) nad rozbiorem wody, opomiarowana przy u�yciu 

wodomierza zainstalowanego na przelewie w okresie 30.08.2001 do 30.09.2001 wynosiła Q 

= 88 -130 [m3/h]. Brak analogicznego opomiarowania w kilku miesi�cach roku 

kalendarzowego uniemo�liwia miarodajne okre�lenie nadwy�ki wody pozostaj�cej do 

zagospodarowania. Szacunkowo jej wielko�� okre�la si� na poziomie Q = 40 - 120 [m3/d]. 

Z powy�szych danych niemo�liwym jest dokonanie wiarygodnego bilansu zasobowego 

uj�� wzgl�dem zapotrzebowania wody z uwagi na znacz�cy spadek wydajno�ci uj�cia 

komunalnego wód podziemnych we Frysztaku, jaki zaznaczył si� na przestrzeni 1998-

2002r., który spowodował wył�czenie z eksploatacji 2 studni S-2a i S-5 pozostawiaj�c w 

stanie eksploatacji studni� S-Tl i S-2a bis (tab. 16). W chwili obecnej nawet pozyskanie 

nadwy�ki wody z uj�cia w St�pinie nie rozwi�zuje problemu deficytu uj�cia komunalnego 

we Frysztaku. 
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Tab. 16. Bilans zasobów uj�� 
Nazwa uj�cia Udokumentowane 

zasoby [m3/h] 
Nadwy�ka nad 
zapotrzebowaniem 

Uj�cia wód podziemnych 
Uj�cie komunalne we 
Frysztaku ze studni S-2a bis, 
S-T1 

8 w okresie 
bezopadowym wspólne 
ujecie wód 
powierzchniowych i 
podziemnych jest 
wystarczaj�ce 

Uj�cie dla gorzelni w 
Cieszynie 

18,0 nieznane 

Uj�cie grawitacyjne dla 
wodoci�gu Stepina-Cieszyna 

7,7 40-120 [m3/d] 

Uj�cie grawitacyjne dla 
wodoci�gu w Hucie 
Głogowskiej 

nieznane 0 

Uj�cie grawitacyjne dla RSP 
w St�pinie 

4,5 nieznane 

Uj�cia wód podziemnych 
Uj�cie komunalne na potoku 
Baranówek 

10,0 deficyt 

W 2004r. planowane jest wł�czenie dodatkowej studni, która b�dzie zasila� wodoci�g 

komunalny we Frysztaku. Wiercenie studni gł�binowej planowane jest na granicy 

miejscowo�ci Frysztak i Pułanki (w zał�czeniu mapa nr 2). 

Prace zwi�zane z rozbudow� i budow� nowych uj�� wymagaj� opracowania projektów 

prac geologicznych i ich zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Strzy�owie. 

Dotychczasowy program zaopatrzenia gminy w wod� zakłada34:  

��modernizacj� stacji uzdatniania w wody w hydroforni Frysztak oraz przepompowni, 

��modernizacj� istniej�cych oraz budowa nowych uj�� wodnych w celu zwi�kszenie 

ilo�ci wody pitnej, 

��modernizacj� oraz rozbudow� sieci wodoci�gowej. 

 

Zadania krótkookresowe (2005-2010)  

��rozbudowa sieci wodoci�gowej,  

��aktualizacja wska	ników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody ujmowanej 

na cele wodoci�gowe, 

��monitoring jako�ci wody wodoci�gowej z lokalnych uj�� grawitacyjnych, 

��modernizacja stacji uzdatniania wody, głównie pod k�tem usuwania zwi�zków �elaza 

i manganu oraz dezynfekcji wody. 
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Zadania długookresowe (2010-2015)  

��prace poszukiwawcze dodatkowych 	ródeł wód podziemnych, 

��monitorowanie stanu jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych. 

Docelowo nale�y podj�� działania zmierzaj�ce do rozpoznana warunków hydrogeologicznych 

i ewentualnej budowy nowych uj�� wodnych w miejscowo�ci: Huta Gogołowska, St�pina, 

Pułanki, Glinik �redni. Jednocze�nie zakłada si� oparcie o własne 	ródła wody i lokalne 

systemy wodoci�gowe tych rejonów gminy, gdzie nieopłacalne lub niemo�liwe technicznie 

byłoby korzystanie z sieci magistralnej. Rozwi�zanie problemów zaopatrzenia w wod� 

stworzy mo�liwo�� dynamicznego rozwoju ludno�ciowego i gospodarczego gminy Frysztak, 

bez utrudnie� wynikaj�cych z niedostatków b�d	 niedoskonało�ci systemu wodoci�gowego. 

Istniej�ce stacje uzdatniania wody powinny by� zmodernizowane pod k�tem 

wysokoefektywnego usuwania �elaza i manganu. Ponadto ko�cowym procesem powinna by� 

dezynfekcja wody (ci�gła lub okresowa). Wskazanym sposobem dla takiego typu stacji jest 

dezynfekcja lampami UV. Dokładne parametry, rodzaj zło�a, czas kontaktu powinny by� 

ustalone w badaniach technologicznych. W celu cz��ciowego dofinansowania wy�ej 

wymienionych prac mo�na si� ubiega� o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

 

7.1.3. Kierunki rozwoju w zakresie odprowadzania i oczyszczania �cieków 

Liczba mieszka�ców korzystaj�cych ze zbiorczego systemu kanalizacji wynosi: 

��obecnie – 1430, 

��docelowo – 4366, 

��docelowo z indywidualnych (na działkach) systemów oczyszczania – 950. 

Liczba równowa�nych mieszka�ców (RLM) ogółem obsługiwanych przez oczyszczalni� 

�cieków Glinik Dolny – UG Frysztak wynosi: 

��obecnie – 579 RLM, 

��docelowo – 1050 RLM. 

Dotychczasowe plany odprowadzania �cieków w gminie obejmuj�: 

��kontynuacj� przył�czania do oczyszczalni �cieków w Gliniku Dolnym pozostałych 

gospodarstw domowych wsi: Glinik Dolny, Glinik �redni, Twierdza i cz��ciowo (I) 

Frysztak, 

��wykonanie dokumentacji projektowej i rozpocz�cie budowy oczyszczalni �cieków dla 

wsi Pułanki, Kobyle, St�pina, Widacz, Huta Gogołowska pozostałej cz��ci 

(II)Frysztaka oraz cz��ci (około 80%)  Cieszyna (w zał�czeniu mapa nr 2), 
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��budowa kanalizacji sanitarnej dla cz��ci (20%) Cieszyna, (I etap budowy w – 70 

gospodarstw) z podł�czeniem do oczyszczalni �cieków  w Wi�niowej. 

Projektowana oczyszczalnia �cieków o przepustowo�ci dobowej maksymalnej wynosz�cej 

QMAX = 700 [m3/d], ma si� znajdowa� w Pułankach. Z uwagi na niewielkie zu�ycie wody 

(�rednio około 50 l/M d) oraz stopie� zwodoci�gowania gminy projektowana przepustowo�� 

jest wystarczaj�ca. B�dzie to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Przewidywana ilo�� 

obsługiwanych mieszka�ców to 2600 osób: 

Miejscowo�� Liczba obsługiwanych 
mieszka�ców tej 
miejscowo�ci 

Pułanki 702 
Frysztak 700 
Lubla 1304 
Kobyle 608 
Widacz 249 
Cieszyna 834 
Huta Gogołowska 276 
St�pina 886 
Odbiornikiem �cieków oczyszczonych b�dzie rzeka Wisłok. Charakterystyka jako�ciowa 

�cieków oczyszczonych b�dzie zgodna z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z  dnia 29 

listopada 2002 r19.  

 

Przebieg procesu oczyszczania 

Dla pojedynczych zagród nie obj�tych systemem kanalizacji przewiduje si� 

przydomowy system oczyszczania �cieków lub ich gromadzenie w zbiornikach 

bezodpływowych i przekazywanie do punktu zlewnego na oczyszczalni. 

Zaleca si� realizacj� systemu kanalizacji deszczowej  wzdłu� głównych dróg, zbieraj�cego 

wody opadowe i zapewniaj�cego ich odprowadzenie w sposób zapewniaj�cy pełn� ochron� 

przed zanieczyszczeniami gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Gmina Frysztak obejmuje tereny, na których cz��ci wyst�puje zagro�enie powodzi�. Dotyczy 

to przede wszystkim rejonów le��cych w płaskodennych dolinach strumieni i potoków 

zwłaszcza rzeki Wisłok w miejscowo�ciach: Kobyle, Pułanki, Cieszyna, Twierdza, Frysztak. 

Na przedmiotowych terenach gminy brak jest  wałów przeciwpowodziowych i innych 

obiektów i urz�dze� zabezpieczaj�cych przed powodzi�. Gmina posiada jedynie Plan 

Operacyjny Ochrony Przed Powodzi�, ostania aktualizacja tego planu jest z 1998r.  

W celu ochrony wód naturalnych przed zanieczyszczeniem nale�y: 

��budowa� zbiorcze układy kanalizacji, 
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��budowa� odpowiednie składowiska na obornik i zbiorniki na gnojówk�, 

��kontrolowa� stosowanie �rodków ochrony ro�lin (obowi�zek atestacji sprz�tu ochrony 

ro�lin, przestrzeganie karencji), 

��stosowa� racjonalne nawo�enie, 

��chroni� i kształtowa� pasy ro�linno�ci wzdłu� brzegów cieków wodnych, 

��nadzorowa� propozycje lokalizowania inwestycji stwarzaj�cych zagro�enia dla 

czysto�ci wód. 

Ochrona obszarów zasilania wód powierzchniowych powinna ponadto obejmowa�: 

��zakaz dokonywania wylesie�, 

��zakaz stosowania technicznej obudowy rzek i potoków bez gł�bokiej analizy 

przyczynowo-skutkowej. 

W odniesieniu do ochrony wód podziemnych nale�y obok działa� wymienionych wy�ej 

zwi�ksza� powierzchni� terenów zalesionych, sprzyjaj�cych powi�kszaniu naturalnej retencji 

terenów. 

W celu zwi�kszenia zasobów dyspozycyjnych wód i ochrony przed powodzi� nale�y:  

��przeprowadzi� regulacj� potoków, 

��budowa� zbiorniki małej retencji – uj�ty w Powiatowym Planie Ochrony �rodowiska 

zbiornik retencyjny w miejscowo�ci St�pina, 

��zapewni� przepustowo�� ciekom wodnym i przepustom przydro�nym, 

��dostosowa� u�ytkowanie rolniczych terenów poło�onych w s�siedztwie rzek i 

potoków do skali zagro�enia powodziowego. 

Zwi�kszenie naturalnej i sztucznej zdolno�ci retencyjnej zlewni mo�na osi�gn�� poprzez: 

��ochron� obszarów spełniaj�cych funkcje retencyjne, 

��zapobieganie wylesieniom, realizacj� dolesie� i zakrzewie�, 

��odtwarzanie lub budowa nowych, małych zbiorników retencyjnych, 

��przebudow� systemów melioracyjnych. 

W stosunku do wszystkich cieków wodnych, rowów i skarp powinno si� przyj�� zasad�, �e 

po zabezpieczeniu brzegów powinny one pozosta� w postaci odkrytej. W odniesieniu do 

wszystkich cieków nale�y przyj�� nadrz�dn� zasad�, �e celem ich ewentualnej regulacji 

powinno by� zahamowanie odpływu wód powierzchniowych oraz wzbogacanie układów 

poprzez budow� jazów i małych zbiorników. Ochron� nale�y obj�� tak�e kr�te trasy cieków 

wodnych i nadbrze�ne zadrzewienia. 
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Przywrócenie wysokiej jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrona 

Gmina Frysztak jest uboga w zasoby wód powierzchniowych i podziemnych i z tego 

powodu wody naturalne powinny podlega� szczególnej ochronie. W tym zakresie nale�y 

podj�� działania wspólne z s�siednimi gminami np. w ramach programów koordynowanych 

przez Zwi�zek Komunalny Wisłok oraz organizacj� Bł�kitny San. 

 

Zadania krótkoterminowe 

��Przygotowanie projektu na lokalizacj� i budow� oczyszczalni �cieków w Pułankach, 

��Aktualizacja stanu jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych na 

cele wodoci�gowe, 

��Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) pod k�tem usuwania zwi�zków zelaza, 

manganu oraz dezynfekcji wody, 

��Uregulowanie stanu formalno-prawnego uj�� wody: dla wodoci�gu wiejskiego Huta 

Gogołowska, St�pina oraz Cieszynia, 

��Rozudowa kanalizacji. W miejscach niedost�pnych realizacja indywidualnych, 

przydomowych oczyszczalni �cieków, 

��Zwodoci�gowanie gminy i zmniejszenie wodochłonno�ci (zgodnie z limitami 

„Polityki ekologicznej pa�stwa” do 2010 r. zu�ycie wody powinno by� zmniejszone o 

50% w stosunku do 1990r.). Jednym z wa�nych elementów racjonalizacji poboru 

wody b�dzie instalowanie liczników  (wodomierzy) u indywidualnych odbiorców, 

��W produkcji rolnej stosowanie zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej25. 

Zadania długoterminowe 

��Budowa gminnej oczyszczalni �cieków w Pułankach, 

��Kontynuacja budowy systemów zaopatrzenia w wod� i odprowadzania �cieków, 

��Zmniejszenie zanieczyszcze� obszarowych poprzez ograniczenie spływu 

powierzchniowego. Powinny by� przestrzegane wymogi i zalecenia koresponduj�ce z 

Dyrektyw� azotanow� 91/676/EWG o ochronie wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodz�cymi ze 	ródeł rolniczych oraz zasadami Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej,26,25  

��Monitoring jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

7.2. Ochrona gleb 

Zjawiskiem bardzo niekorzystnym jest dewastacja gleb przez erozj� i osuwiska. 

Podatno�� gleb na erozj� oraz sprzyjaj�ca powstawaniu tych zjawisk rze	ba terenu, powoduj� 
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obni�anie potencjału produkcyjnego rolniczej przestrzeni. Warunkiem zahamowania tego 

procesu jest ochrona gleb przed erozj� wodn� poprzez: 

��systematyczne stosowanie przeciwerozyjnej agrotechniki zgodnie z Kodeksem Dobrej 

praktyki Rolniczej,25 

��kompleksowe zabiegi urz�dzeniowe.  

Najefektywniejszym działaniem zabezpieczaj�cym gleb� przed erozj� jest zalesianie i 

zadrzewianie terenu. Grunty orne poło�one  na stokach o spadkach 6 –10% wymagaj� 

zabiegów przeciwerozyjnych polegaj�cych na poprzecznostokowej orce i stosowaniu 

płodozmianów ochronnych. 

Grunty orne poło�one na stokach o spadkach 10 –20% wymagaj� kompleksowej ochrony 

przeciwerozyjnej, polegaj�cej na: 

��poprzecznostokowym układzie pól, 

��stosowaniu przeciwerozyjnej agrotechniki, 

��uporz�dkowaniu spływu wód powierzchniowych,  

��stosowaniu fitomelioracji, 

��doborze ro�lin uprawnych o mocnych systemach korzeniowych. 

Z punktu widzenia optymalizacji produkcji rolnej, najsłabsze gleby, tereny osuwiskowe i 

stoki o spadkach powy�ej 20% winny by� wykorzystywane jako trwałe u�ytki zielone, 

stwarzaj�c baz� dla rozwoju hodowli bydła i owiec. 

 

Podniesienie jako�ci gleb oraz ich ochrona  

Ochrona gleb powinna skoncentrowa� si� na przeciwdziałaniu erozji wodnej i wietrznej, 

racjonalnym stosowaniu nawozów i �rodków ochrony ro�lin w rolnictwie. 

 

Zadania krótkoterminowe 

��likwidacja terenów „dzikich” składowisk odpadów, 

��bie��ca rekultywacja terenów po eksploatacji surowców naturalnych, 

��naprawy popowodziowe i inne losowe. 

Zadania długoterminowe 

��rozwój rolnictwa ekologicznego, 

��ochrona gleb przed erozj�, osuwiskami i zanieczyszczeniami, 

��ochrona zasobów gleb nadaj�cych si� do wykorzystania rolniczego i le�nego przed 

przeznaczeniem ich na inne cele. 
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7.3. Gospodarka odpadami 

 Gospodarce odpadami po�wi�cony jest Zwi�zkowy Plan Gospodarki Odpadami gmin 

Zwi�zku Komunalnego ‘WISŁOK’ b�d�cy integraln� cz��ci� „Programu Ochrony 

�rodowiska”. 

 

7.4. Ochrona �rodowiska przyrodniczego 

Dla zapewnienia gminie zrównowa�onego rozwoju spraw� istotn� jest aby w procesie 

okre�lania polityki przestrzennej uwzgl�dni� uwarunkowania przyrodnicze i wskaza�  

wyst�puj�ce zagro�enia. 

Polityka zachowania walorów przyrodniczych gminy winna by� realizowana poprzez: 

��zapewnienie wzajemnego wywa�enia proporcji mi�dzy rozwijanymi rodzajami 

działalno�ci społecznej i gospodarczej, 

��ochron� wysokiej warto�ci gleb przed nierolniczym zagospodarowaniem, 

��utworzenie systemu naturalnych powi�za� przyrodniczych zapewniaj�cych 

przewietrzania i wentylacje terenu, 

��rekultywacj� zdegradowanych terenów, 

��uporz�dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej jako podstawy podniesienia stanu 

czysto�ci cieków wodnych. 

Nie cały obszar gminy poło�ony jest w strefie Czarnorzecko-Strzy�owskiego Parku 

Krajobrazowego. Obszar ten utworzono maj�c na celu zapobie�enie dewastacji �rodowiska 

przyrodniczego i ochron� warto�ci kulturowych i estetycznych krajobrazu.  

Zgodnie z Decyzj� Wojewody Rzeszowskiego nr 11/93 na terenie Czarnorzecko-

Strzy�owskiego Parku Krajobrazowego zakazuje si�: 

��dokonywania zmian stosunków wodnych obni�aj�cych potencjał ekologiczny 

�rodowiska, 

��lokalizacji szczególnie uci��liwych dla �rodowiska inwestycji o znaczeniu krajowym i 

wojewódzkim, 

��lokalizacji linii energetycznych o napi�ciu powy�ej 110 kV, 

��lokalizacji ferm hodowlanych metod� bez�ciółkow�, 

��lokalizacji mi�dzyregionalnych ci�gów komunikacyjnych, 

��u�ywania w celach turystycznych i sportowych pojazdów spalinowych poza 

wyznaczonymi drogami, 

��wypalania traw, 

��pobierania kruszywa z rzek i potoków, 
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��niszczenia zadrzewie�, zakrzewie� �ródpolnych i �ródł�kowych, nadrzecznych i 

przydro�nych, 

��stosowania pestycydów w ogrodnictwie. 

Jednocze�nie zgodnie z powy�szym rozporz�dzeniem nakazuje si�: 

��przestawienie gospodarki rolnej na produkcj� pełnowarto�ciowej, nieska�onej, 

zdrowej  �ywno�ci przeznaczonej głównie dla szpitali, uzdrowisk, szkół, kolonii, 

o�rodków wypoczynkowych oraz ludno�ci z regionów zagro�onych ekologicznie, 

��zapewnienie szczególnej dbało�ci o rozwi�zania architektoniczne wpływaj�ce 

korzystnie na kształtowanie krajobrazu, 

��rekultywacj� i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych na skutek prowadzenie w 

niewła�ciwy sposób gospodarki rolnej i le�nej oraz eksploatacji torfu, piasku, 

kruszywa i innych kopalin, 

��zalesianie i zadrzewiania nieu�ytków rodzimymi gatunkami drzew i krzewów z 

dostosowaniem do siedliska z dbało�ci� o zwi�kszenie potencjału ekologicznego i 

walorów estetycznych krajobrazu, 

��obj�cie �cisł� ochron� przed zanieczyszczeniami obszarów 	ródłowych rzek i 

potoków. 

Rozporz�dzenie ustala tak�e, �e na terenie Czarnorzecko-Strzy�owskiego Parku 

Krajobrazowego nale�y ograniczy�: 

��lokalizacj� o�rodków rekreacyjnych nie dostosowanych do pojemno�ci ekologicznej 

terenu, 

��eksploatacj� surowców mineralnych w skali wywołuj�cej degradacj� krajobrazu i 

powoduj�cej zaburzenia stosunków wodnych, 

��rozbudow� uci��liwego przemysłu, 

��lokalizacj� du�ych składowisk odpadów komunalnych, 

��lokalizacj� ruchliwych ci�gów komunikacyjnych. 

Zagospodarowanie terenów sportu, turystyki i rekreacji oraz niezb�dna infrastruktura 

powinno by� zgodne z zasadami ochrony �rodowiska przyrodniczego i krajobrazu. 

Przewiduje si�: 

��zagospodarowanie terenu i przygotowanie obiektu mienia komunalnego tj. 400 m 

schronu kolejowego w St�pinie 

��rozbudowa i modernizacja istniej�cej bazy sportowo-rekreacyjnej GOSiR 

��organizowanie miejsc na pola namiotowe i kempingi przyzagrodowe wraz z 

zapleczem sanitarnym 
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��wyznaczenie �cie�ek rowerowych, miejsc postojowych dla rowerów oraz organizacj� 

wypo�yczalni rowerów 

��zagospodarowanie stoków narciarskich w celu budowy wyci�gu narciarskiego 

��przygotowanie przystani kajakowych na zbiornikach wodnych 

��promocja gminy poprzez foldery, internet, tablice informacyjne 

 

Systemem ochrony wybranych elementów przyrody jest realizowany w przyj�tym przez 

Uni� Europejsk� programie NATURA 2000. Polega on na wybraniu, a nast�pnie skutecznym 

ochronieniu okre�lonych obszarów. Podstaw� do wybierania i chronienia obszarów 

zaliczanych do systemu NATURA 2000 stanowi� dwie istniej�ce wcze�niej dyrektywy 

europejskie: tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Habitatowa. W ka�dej z nich jest mowa o 

wybieraniu obszarów wra�liwych dla okre�lonych elementów przyrody. Udział w budowie 

systemu NATURA 2000 jest dla pa�stw Unii Europejskiej obowi�zkowy. Konsekwencj� 

wst�pienia Polski do UE b�dzie obowi�zek wł�czenia si� do systemu NATURA 2000. B�dzie 

to wi�c dodatkowy sposób na zachowanie najcenniejszych elementów polskiej przyrody. 

 Kryterium wyznaczania obszarów NATURA 2000 jest albo wyst�powanie w nich 

istotnych populacji ptaków wymienionych w odpowiednim zał�czniku do dyrektywy Ptasiej, 

albo wyst�powanie ekosystemów i gatunków ro�lin i zwierz�t (innych ni� ptaki) 

wymienionych w odpowiednim zał�czniku Dyrektywy Habitatowej. Obszary „ptasie” oraz 

„wybrane ze wzgl�du na siedliska, ro�liny i inne grupy zwierz�t” mog� by� od siebie 

niezale�ne, albo te� si� nakłada�. Uznanie jakiegokolwiek obszaru za „ostoj� NATURY 

2000” nie poci�ga za sob� konieczno�ci uznawania go np. za park narodowy, krajobrazowy 

czy rezerwat przyrody. Poci�ga jednak za sob� konieczno�� zapewnienia, aby warto�ci b�d�ce 

podstaw� kwalifikacji zostały zachowane w dobrym stanie. Do osi�gni�cia tego celu mog� 

by� stosowane regulacje prawne i pieni��ne. Zakłada si� np. �e podstawowym mechanizmem 

ochrony walorów przestrzeni rolniczej b�d� rozwi�zania typu kontraktów – np. programy 

rolno�rodowiskowe, polegaj�ce na płaceniu rolnikom za stosowanie okre�lonych sposobów 

u�ytkowania gruntów. Nie ma przy tym przeciwwskaza�, aby obszary NATURY 2000 były 

miejscem intensywnego rozwoju łagodnych dla przyrody form gospodarki – np. ekoturystyki. 

Na ochron� wybranych ekosystemów  (np. solniska �ródl�dowe, �ywe torfowiska wysokie, 

kłociowiska i torfowiska wapienne, lasy ł�gowe, jaworzyny zboczowe, bory i brzeziny 

bagienne), niezale�nie od formy ich własno�ci, b�d� przeznaczane �rodki bezpo�rednio z 

bud�etu UE. Dla obszaru NATURA 2000 sporz�dza si� plany ochrony, czy to jako osobny 

plan, czy to element innych planów (np. planu zagospodarowania przestrzennego, planu 
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urz�dzania lasu. Ka�dy inny plan lub pojedyncze przedsi�wzi�cie, wpływaj�ce na przyrod� 

obszaru, musi zosta� przeanalizowane pod tym k�tem, dopiero na podstawie m.in. wyników 

takiej analizy wolno podj�� decyzj� o jego ewentualnym zatwierdzeniu.  

Odmienne od polskich przyzwyczaje�, działania na rzecz zachowania chronionych 

warto�ci musz� by�, je�eli potrzeba, podejmowane nawet poza chronionym obszarem, bez 

wskazywania �adnych granic. Jedynym kryterium jest wyst�powanie tam takich zagro�e�, 

które mog� wpłyn�� na warto�ci chronione wewn�trz obszaru. 

Praktyczna ochrona obszarów NATURY 2000 według prawa europejskiego kształtuje si� 

wi�c nieco inaczej, ni� nasze polskie do�wiadczenia. Punkt ci��ko�ci przesuni�ty jest na 

skuteczno�� podejmowanych działa� i regulacji ochronnych, a nie na tworzenie rozwi�za� 

formalnych. Ochrona tych obszarów nie oznacza przy tym ograniczenia mo�liwo�ci 

gospodarowania, ani tym bardziej pogorszenia jej ekonomicznej efektywno�ci-przeciwnie, np. 

programy rolno-�rodowiskowe mog� wi�za� si� z profitami dla wła�cicieli ziemi. Ochrona 

obszaru NATURA 2000 to po prostu nic innego jak m�dre zintegrowane zarz�dzanie 

obszarem, w sposób uwzgl�dniaj�cy tak�e potrzeby przyrody. 

W Polsce opracowana została „wst�pne koncepcja obszarów NATURA 2000”. Uj�to w niej 

285 obszarów zajmuj�cych ł�cznie około 15% powierzchni kraju. W roku 2003 koncepcja ta 

została – w wyniku prac tzw. Wojewódzkich Zespołów Roboczych – znacznie rozszerzona i 

poprawiona. Równocze�nie z prowadzonymi w Polsce pracami nad wyborem obszarów 

(zostan� one nast�pnie przedstawione Komisji Europejskiej do zweryfikowania z punktu 

widzenia znaczenia dla całego kontynentu) trwaj� prace nad w[prowadzeniem odpowiednich 

nowelizacji do polskiego prawa. W ramach nowelizacji ustawy o ochronie przyrody 

Ministerstwo �rodowiska przewiduje np. wprowadzenie „obszaru o znaczeniu 

mi�dzynarodowym” jako nowej formy ochrony przyrody w Polsce. 

 

Ochrona i wzrost ró�norodno�ci ekologicznej 

�rodowisko przyrodnicze, bywa ró�nie definiowane, poniewa� jest w ró�nym stopniu 

przekształcone. Zewn�trznymi przejawami �rodowiska  krajobrazy, które generalnie mo�emy 

podzieli� na pierwotne i antropogenicznie przekształcone. W �rodowiskach 

zagospodarowanych przez ludzi, brak przykładów �rodowiska pierwotnego i mo�na mówi� co 

najwy�ej o niskim stopniu jego przekształcenia. Poj�cie cz��ciej w praktyce u�ywane- 

krajobraz kulturalny, to obszar w którym wida� obecno�� przekształce� dokonanych przez 

ludzi.  �rodowisko wiejskie cz�sto wskazuje si� jako przykłady krajobrazów naturalnych 

(rzadko), pół naturalnych lub wiejskich. Najcz��ciej s� to zło�one formy, których nie da si� 



 53

zdecydowanie zakwalifikowa� do jednej z przedstawionych grup. Istotn� spraw� jest 

bioró�norodno�� ekosystemów. 

 

Zadania krótkoterminowe 

��ochronie obszarowej, któr� obj�te s� parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

��ochronie gatunkowej ro�lin i zwierz�t, 

��ochronie indywidualnej, obejmuj�cej: pomniki przyrody, u�ytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe. 

Zadania długoterminowe 

W przypadkach bezpo�redniej styczno�ci gospodarstw rolnych z otulin� obszarów 

chronionych, nale�y ka�dorazowo okre�li� zakres ewentualnego wpływu gospodarstw na 

�rodowisko i opracowa� szczegółowe plany post�powania. Podstawow� zasad� obowi�zuj�c� 

gospodarstwa, powinna by� zasada podporz�dkowania struktury i funkcji gospodarstwa do 

rodzaju ekosystemu w którym ono si� znajduje. 

Zgodnie z ustawowym obowi�zkiem ekorozwoju kraju, zawarto zasad� 

bioró�norodno�ci w gospodarstwie. W �rodowisku wiejskim, przestrzeganie tej zasady 

sprowadza si� do ochrony: 

��naturalnych zbiorników wodnych, 

��oczek wodnych usytuowanych w�ród pól i lasów, 

��k�p drzew i krzewów, bagien, torfowisk, wydm, miedz, 

��trwałych zadarnie� wzdłu� cieków wodnych, zadrzewie� brzegów rzek, �ywopłotów, 

��skarp i starorzecza. 

Zachowanie nieprzekształconych, wymienionych wcze�niej składników krajobrazu, jest 

warunkiem prawidłowego rozwoju �rodowiska przyrodniczego, a zatem i zachowania 

optymalnej liczebno�ci, wynikaj�cej z uwarunkowa� przyrodniczych, poszczególnych 

przedstawicieli fauny i flory. 

 

7.5. Ochrona zasobów surowców mineralnych 

Dopuszcza si� powierzchniow� eksploatacj� surowców mineralnych stanowi�cych 

bogactwo tej ziemi i jej wn�trza pod warunkiem spełniania wymogów wynikaj�cych z 

przepisów szczególnych w zakresie ochrony �rodowiska przyrodniczego, kulturowego i 

krajobrazu, gruntów rolnych i le�nych dotycz�cych okresów przygotowania, eksploatacji i 
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rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Tereny te stanowi� obszary strategiczne gminy i 

wymagaj� sporz�dzenia planu miejscowego. 

 Dopuszcza si� prowadzenie prac geologiczno-wiertniczych na terenie gminy w celu 

poszukiwania i rozpoznawania złó� ropy naftowej i gazu ziemnego na podstawie posiadanych 

koncesji udzielonych przez ministra wła�ciwego do spraw �rodowiska. 

Wykorzystanie zasobów naturalnych jakimi s� piasek i glina oraz ewentualne podjecie ich 

eksploatacji wymaga dokonania bilansu zysków i strat (w aspekcie ochrony �rodowiska). 

Wydobycie surowców wi��e si� z podejmowaniem niezb�dnych, towarzysz�cych działa�, 

przede wszystkim rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Władze gminy b�d� wi�c 

zobowi�zane do sprawowania nadzoru nad jednostkami prowadz�cymi eksploatacj� dla 

zapewnienia ochrony walorów �rodowiska, a szczególnie rze	by (ukształtowania) 

powierzchni terenu.  

Rozpocz�cie terenów eksploatacji minerałów mo�e nast�pi� po dokładnym rozpoznaniu 

warunków ich wydobycia zgodnie z wymogami prawa geologicznego i górniczego  oraz 

aktami prawnymi dotycz�cymi ochrony �rodowiska. 

 

7.6. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Nale�y sukcesywnie remontowa� istniej�ce drogi zachowuj�c odpowiednie szeroko�ci 

pasów, które reguluje Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999r., w sprawie warunków jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430)27: 

�� zwi�kszanie nakładów na asfaltowanie dróg gminnych, 

��poprawa bezpiecze�stwa ruchu pieszych poprzez kontynuacj� budowy chodników dla 

pieszych w Twierdzy i Pułankach, 

��partycypacja w kosztach modernizacji dróg powiatowych, 

��wnioskowanie do programu SAPARD i innych funduszy pomocowych o 

dofinansowanie modernizacji dróg gminnych, 

��uzupełnienie i poprawa oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. 

Nowobudowane obiekty powinny by� oddalone od dróg w zale�no�ci od ich kategorii 

zgodnie z „Wytycznymi projektowania dróg” wprowadzonym do stosowania zarz�dzeniem 

Generalnego Dyrektora Dróg publicznych z 31 marca 1995 r.  

Ze wzgl�du na istniej�c� zabudow�, szczególnie w terenach istniej�cej zwartej 

zabudowy, dopuszcza si� czasowe zachowanie istniej�cej linii zabudowy pomimo 

niezachowania wymaganych odległo�ci.  
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Uci��liwo�� dróg powiatowych mo�na zmniejszy� poprzez: 

��wznoszenie nowych budynków w wi�kszej odległo�ci od kraw�dzi jezdni, 

��zwi�kszenie powierzchni zieleni oraz jej intensywno�ci wokół obiektów usług 

publicznych, 

��wprowadzanie zadrzewie� i krzewów wzdłu� dróg przebiegaj�cych na terenach 

otwartych (nie zabudowanych) dla ochrony gruntów rolnych przed zanieczyszczeniem 

metalami ci��kimi. 

Nale�y zaprojektowa� i wykona� �cie�ki rowerowe. Usytuowanie �cie�ek powinno zapewni� 

bezpiecze�stwo wszystkim u�ytkownikom systemu komunikacyjnego. Szeroko�� �cie�ki 

rowerowej powinna wynosi� nie mniej ni�: 

���cie�ka jednokierunkowa   1,5 m, 

���cie�ka dwukierunkowa   2,0 m, 

���cie�ka jednokierunkowa z dopuszczalnym ruchem pieszym  2,5 m. 

Szeroko�� �cie�ki rowerowej nale�y ustala� indywidualnie, je�eli oprócz prowadzenia ruchu 

rowerowego pełni inne funkcje. W ramach rekreacji zimowej nale�y wyznaczy� trasy 

biegowe dla narciarzy. 

W projektowaniu i pracach zwi�zanych z transportem nale�y: 

��przewidzie� wi�kszy udział komunikacji zbiorowej w podró�ach, 

��oddziaływa� na zmniejszenie ruchliwo�ci samochodów osobowych, 

��promowa� ruch niezmotoryzowany poprzez budow� systemu dróg rowerowych, 

rozwój stref ruchu pieszego, budow� przepraw mostowych dla pieszych i 

rowerzystów, 

��eliminowa� ruch tranzytowy poprzez tereny zwartej zabudowy, 

��zapewni� odpowiednie przewietrzanie terenu, 

��stosowa� ochron� biern� (strefy ochronne, ekrany sztuczne i ro�linne). 

Kierunki rozwoju w zakresie ogrzewnictwa powinny dotyczy� nast�puj�cych działa�: 

��wyeliminowanie spalania tworzyw sztucznych i substancji przemysłu chemicznego, 

��zast�powanie ogrzewania w�glem przez ogrzewanie gazem lub ciekłymi paliwami, 

��rozpowszechnianie ogrzewania olejem opałowym na terenach nie obj�tych sieci� 

gazow�, 

��stosowanie proekologicznych urz�dze� grzewczych takich jak pompy ciepła czy 

instalacje solarne. 

Według postanowie� uchwalonych na „Szczycie Ziemi w Johanesburgu” w 2002 r. w 

pa�stwach Unii Europejskiej , do 2010 r udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji 
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energii ma wynie�� 10%. W Polsce uchwał� Sejmu ustalono, �e do 2010 roku udział energii z 

niekonwencjonalnych 	ródeł wyniesie 7,5 %, a do roku 2020 – 14%. Z uwagi na znaczne 

walory rekreacyjne gminy i fakt, �e znajduje si� ona cz��ciowo na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu nale�y nie dopuszcza� do lokalizacji nowych emitorów. 

 

Poprawa jako�ci powietrza atmosferycznego 

Zmniejszenie emisji niskiej mo�na osi�gn�� poprzez modernizacj� kotłowni przydomowych.  

Zadania krótkoterminowe 

��Opracowanie programu modernizacji kotłowni przydomowych opalanych  w�glem na 

gazowe, olejowe lub elektryczne, 

��Modernizacja kotłowni w�glowych (na gazowe) w budynku Szkoła Podstawowej i 

Gimnazjum, Urz�dzie Gminy oraz O�rodku Zdrowia we Frysztaku,  

��Sukcesywna wymiana stolarki okiennej w budynkach szkolnych, 

��Propagowanie i zach�canie do wdra�ania budownictwa energooszcz�dnego zarówno 

w przypadku nowo budowanych obiektów oraz ocieplanie �cian i wymiana okien w 

obiektach istniej�cych. 

Zadania długoterminowe 

Rozpatrzenie mo�liwo�ci wykorzystania niekonwencjonalnych 	ródeł energii i podł�czenie 

do  niej obiektów u�yteczno�ci publicznej oraz domków jednorodzinnych.: 

��energia geotermalna, 

��energia słoneczna, 

��energia wiatru  

Przewidywany efekt ekologiczny 

Przeprowadzenie termomodernizacji pozwoli na znaczn� redukcj� zu�ycia energii (zgodnie z 

limitami krajowymi zu�ycie energii powinno by� ograniczone o 50% w stosunku do 1990 r. i 

o 25% w stosunku do 2000 r.), co automatycznie ograniczy emisj� zanieczyszcze�. Bardzo 

wa�ne jest prowadzenie polityki informacyjnej, u�wiadamiaj�cej równie� korzy�ci 

ekonomiczne jakie  s� mo�liwe do osi�gni�cia. 

 

7.7. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i hałasem 

Najwa�niejsze zadania gminy w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej to: 

��zapewnienie bezpiecze�stwa energetycznego, 

��poprawa niezawodno�ci i (ci�gło�ci) działania, 

��poprawa standardu �wiadczonych usług, 
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��zminimalizowanie niekorzystnych oddziaływa� na �rodowisko. 

Projektowane nowe inwestycje powinny by� przyjazne dla �rodowiska, tj. dobrze 

wkomponowane w pejza� gminy i w jak najmniejszym stopniu uci��liwe dla otoczenia.  

Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego to: składowa 

elektryczna 10 kV/m, składowa magnetyczna 80 A/m, jest to podstawowy poziom ochrony. 

Na obszarach zabudowy mieszkaniowej, oraz na obszarach gdzie zlokalizowane s� szpitale, 

przedszkola, �łobki składowa elektryczna promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizuj�cego o cz�stotliwo�ci 50 Hz nie mo�e przekracza� warto�ci 1 kV/m; s� to zatem 

dziesi�ciokrotnie ostrzejsze wymagania. Nat��enie pola elektrycznego wi�ksze ni� 1 kV/m 

wyst�puje w s�siedztwie urz�dze� o napi�ciu znamionowym  110 kV i wy�szym. Linie o 

napi�ciu znamionowym 110 kV zaliczane s� do inwestycji mog�cych pogorszy� stan 

�rodowiska.  

Podstawowe kierunki działa� w zakresie ochrony �rodowiska przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym niejonizuj�cym maj� z reguły charakter nieinwestycyjny i dotyczy� 

b�d� prowadzenia bada� okre�laj�cych skal� zagro�enia promieniowaniem a w szczególno�ci: 

��prowadzenia rejestru zawieraj�cego informacje o trenach, na których stwierdzono 

dopuszczalne st��enia poziomów pól elektromagnetycznych, 

��uwzgl�dniania w planach miejscowych i studiach uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego ochrony ludzi i �rodowiska przed oddziaływaniem 

pól elektromagnetycznych poprzez: 

��dokładn� inwentaryzacj� 	ródeł emisji, 

��odpowiedni� lokalizacj� nowoprojektowanych budynków. 

 

Zmniejszenie uci��liwo�ci hałasu i wibracji  

Generalnie klimat akustyczny gminy jest korzystny. Dla zmniejszenia uci��liwo�ci 

hałasu komunikacyjnego nale�y zadba� o stan techniczny pojazdów, o stan nawierzchni dróg 

oraz wprowadza� ekrany akustyczne, głównie w postaci drzew i krzewów wzdłu� poboczy 

sieci dro�nej. 

 

7.8. Ochrona przed nadzwyczajnymi zagro�eniami 

Do powa�nych awarii, które mog� wyst�pi� na terenie gminy nale�y zaliczy� głównie 

katastrofy naturalne (wyładowania elektryczne, wstrz�sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne 

opady atmosferyczne, huragany, po�ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i 

zbiornikach wodnych, masowe wyst�powanie szkodników ro�lin lub zwierz�t a tak�e 
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epidemie chorób zaka	nych ludzi i zwierz�t). Ponadto mog� losowo wyst�pi� awarie 

transportowe. 

Przeciwdziałanie awariom transportowym powinno polega� na: 

��zmodernizowaniu zbyt w�skich odcinków dróg wojewódzkich, 

��przygotowaniu parkingów i zatok dla bezpiecznego zatrzymywania si� pojazdów, a w 

przypadku awarii na ich odholowanie i zabezpieczenie, 

��przeprowadzaniu wzmo�onych kontroli pojazdów przewo��cych materiały 

niebezpieczne, 

��podnoszeniu �wiadomo�ci społecznej w zakresie zagro�e� powstałych w zwi�zku ze 

stosowaniem niebezpiecznych substancji np. pestycydów, 

��informowaniu i edukacji społecze�stwa o zagro�eniach �rodowiska i zdrowia ludzi, 

��opracowanie systemu powiadamiania o awariach i szczególnych zagro�eniach 

�rodowiska. 

Ochrona przeciwpo�arowa34: 

1. Doposa�enie Ochotniczych Stra�y Po�arnych w sprz�t przeciwpo�arowy i �rodki 

ł�czno�ci. 

2. Współpraca z Komend� Powiatow� Stra�y Po�arnej w Strzy�owie w zakresie; 

��organizacji szkole� dla dru�yn OSP, 

��podnoszenie sprawno�ci i gotowo�ci bojowej jednostek OSP, 

��kontroli jednostek OSP pod wzgl�dem gotowo�ci bojowej i wyposa�enia w sprz�t, 

��kontroli obiektów u�yteczno�ci publicznej pod wzgl�dem zabezpieczenia 

przeciwpo�arowego, 

��organizacji współzawodnictwa na szczeblu gminnym i ponadgminnym. 

3. Poprawa zaopatrzenia wodnego do celów ga�niczych poprzez budow� zastawek 

wodnych. 

4. Organizacja Turnieju Wiedzy Po�arniczej „Młodzie� zapobiega po�arom". 

5. Organizacja gminnych Zawodów Sportowo - Po�arniczych. 

 

8. RACJONALNE U
YTKOWANIE ZASOBÓW �RODOWISKA 

8.1. Wzrost efektywno�ci wykorzystania surowców, wody i energii 

Wzrost efektywno�ci wykorzystania surowców, wody i energii poprzez zmniejszenie 

ich zu�ycia na jednostk� produktu, jednostkow� warto�� usługi, statystycznego konsumenta 

W celu ograniczenia wodochłonno�ci nale�y; 

��ł�czy� lokalne wodoci�gi w system gminny, uzupełniaj�cy okresowe niedobory wody, 
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��wprowadza� pomiar zu�ycia wody, 

��podejmowa� działania w celu ograniczania strat w systemach rozprowadzania wody, 

Zu�ycie energii mo�na ograniczy� przede wszystkim poprzez zmniejszenie jej strat oraz 

popraw� parametrów energetycznych budynków. 

 

8.2. Rozwój energetyki odnawialnej 

Integralnym elementem zrównowa�onego rozwoju gminy powinien sta�  si� wzrost 

wykorzystania energii ze 	ródeł odnawialnych. Lokalnymi odnawialnymi zasobami 

wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej mog� by�: 

��siła wiatru (siłownie wiatrowe), 

��energia wody (turbiny wykorzystuj�ce wody przepływowe), 

��energia słoneczna (kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne przetwarzaj�ce 

energi� słoneczn� na pr�d elektryczny), 

��energia geotermalna, 

��biogaz 

Działania nieinwestycyjne gminy w tym zakresie powinny koncentrowa� si� głównie na: 

��dokonaniu oceny zasobów energii odnawialnej, wyznaczeniu terenów preferowanych 

do rozwoju energetyki odnawialnej, 

��opracowaniu programów wykonawczych dotycz�cych energetycznego wykorzystania 

biomasy, rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej oraz programu 

wykorzystania energii geotermalnej, 

��wł�czanie problematyki energii odnawialnej do planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy, 

��wspieranie indywidualnych przedsi�wzi�� zwi�zanych z energetyk� odnawialn�. 

W przypadku gminy Frysztak szczególn� uwag� nale�y poło�y� na plantacje energetyczne 

(wierzba), do uprawy której szczególnie nadaj� si� tereny zalewowe oraz na wykorzystanie 

zasobów energii geotermalnej.  

 

8.3. Ochrona gleb oraz racjonalne wykorzystanie ziemi 

Udział rolnictwa w zanieczyszczeniu �rodowiska skupia si� w 3 grupach: 

I. udział w zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego (amoniak, podtlenek azotu, 

metan), jest to wielkoobszarowe 	ródło zanieczyszcze�, którego emisje s� wynikiem 

zachodz�cych naturalnie procesów rozkładu substancji organicznych i mineralnych, 
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II. udział w zanieczyszczeniu wód podziemnych i powierzchniowych (azot, fosfor) poprzez 

wprowadzanie ładunków wraz ze spływami obszarowymi, 

III. udział w zanieczyszczeniu gleb, najwi�ksze zagro�enie gleb powoduj� procesy erozyjne 

i osuwiskowe. Istotne znaczenie ma równie� ska�enie mikrobiologiczne gleb oraz 

metalami ci��kimi i substancjami WWA (Wielopier�cieniowe W�glowodory 

Aromatyczne). W mniejszym stopniu walorom gleb zagra�aj� –osadnictwo i 

powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych. 

Erozji gleb sprzyjaj� nast�puj�ce czynniki: morfologia (du�a ilo�� stoków o nachyleniu 12 – 

20%), znaczna ilo�� opadów i du�a podatno�� gleb na rozmywanie. Obni�enie warto�ci gleb 

jest równie� nast�pstwem działalno�ci ludzkiej: nadmiernego wylesiania obszaru gminy, 

niewła�ciwej uprawy roli (orka wzdłu� stoku) i niekorzystnej struktury upraw (uprawa ro�lin 

okopowych na stromych stokach). Procesy osuwiskowe s� wywołane zniszczeniem i 

degradacj� gleb przemieszanych ze zwietrzelin�. Powoduj� one powa�ne utrudnienia w 

uprawie gleb lub w skrajnych przypadkach wykluczaj� mo�liwo�� uprawy. Osuwiska winny 

by� przeznaczone pod pastwiska lub sady. 

Warunki klimatyczne dla rozwoju rolnictwa s� korzystne, jednak�e czynnikiem  

ograniczaj�cym te warunki jest ekspozycja terenów uprawowych na stokach. Warunki 

morfologiczne wymagaj� specyfiki uprawowej i kultury agrotechnicznej. 

Korzystne czynniki rozwoju rolnictwa w gminie stwarzaj�: 

��dobra przydatno�� rolnicza gleb, 

��w miar� dobre warunki klimatyczne i hipsograficzne, 

��poło�enie gminy w układzie funkcjonalnym województwa w strefie rolniczej i le�nej 

W celu poprawy warunków u�ytkowania przestrzeni rolniczej nale�y d��y� do: 

1. W zakresie gospodarki ziemi�: 

��stworzenie dalszych mo�liwo�ci eliminacji gruntów o słabej klasie bonitacyjnej, 

nieu�ytków oraz gruntów mało przydatnych do uprawy i rolniczego wykorzystania 

poprzez ich zalesianie zwi�zane z dalsz� zmian� planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy, 

��podnoszenie �wiadomo�ci rolniczej w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw 

rolnych i jako�ci gleb- szkolenia, badania gleb na zasobno�� w składniki i odczyn pH, 

��sprzeda� i dzier�awa gruntów po byłym Pa�stwowym Funduszu Ziemi oddziaływanie 

na Agencj� Nieruchomo�ci Rolnych O/T Rzeszów celem intensyfikacji 

zagospodarowania 

gruntów po byłym G-R-P-H Rolpech we Frysztaku 
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2. W zakresie produkcji ro�linnej: 

��propagowanie nowych form produkcji poprzez kursy , szkolenia , pokazy itp. 

��propagowanie rozwoju �rednich i du�ych gospodarstw rolnych przy odpowiednim ich 

ukierunkowaniu i pomocy doradczej w zakresie pełnego doinwestowania. 

��propagowanie i pomoc w powstawaniu i rozwoju grup producenckich pomoc 

organizacyjna i informacyjna w zakresie rozwoju bran�owych programów 

produkcji na tym terenie. 

��podj�cie działa� zmierzaj�cych do powstania na terenie gminy zakładu przetwórczego 

w bran�y owocowo-warzywnej lub jednostek zajmuj�cych si� skupem i odsprzeda�� 

zewn�trznym du�ym kontrahentom pozyskiwanej od rodzimych rolników produkcji 

owocowo -warzywnej. 

3. W zakresie produkcji zwierz�cej: 

��pomoc organizacyjna i informacyjna w zakresie rozwoju bran�owych programów 

produkcji na terenie gminy 

��organizacja gminnej „targowicy" - skupu zwierz�t na bazie GS Frysztak 

��propagowanie i pomoc w powstawaniu i rozwoju grup producenckich, 

��podnoszenie �wiadomo�ci w zakresie stosowania wysokiej jako�ci materiału 

biologicznego, 

��organizacja zbiórki padłych zwłok zwierz�t, 

��organizacja szkole�, kursów i pokazów w zakresie produkcji zwierz�cej, 

��budowa płyt gnojowych zgodnie z obowi�zuj�cymi standardami.  

Z uwagi na stosunkowo małe zanieczyszczenie �rodowiska gmina Frysztak posiada 

doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Produkcja ekologiczna poprzez zaspokajanie potrzeb społecze�stwa na zdrow� 

�ywno�� realizuje potrzeby ochrony �rodowiska oraz spełnia wymogi społeczne. Racjonalna 

gospodarka rolna, stanowi�ca alternatyw� dla rolnictwa konwencjonalnego, ma szans� w 

najbli�szych latach sta� si� znacz�cym kierunkiem w rolnictwie.  

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898) 

stworzyła podstawy prawne do działa� w zakresie rolnictwa o profilu ekologicznym z 

uwzgl�dnieniem wymogów legislacyjnych ustawodawstwa unijnego. Du�y nacisk nale�y 

poło�y� na podniesienie poziomu wiedzy w zakresie u�ytkowania gleb i gruntów w ramach 

rolnictwa ekologicznego. 
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Rozwój osadnictwa powoduje wył�czanie z produkcji rolniczej terenów poło�onych w 

bezpo�rednim s�siedztwie siedlisk i koncentracji zabudowy. Wa�ne jest w tych przypadkach 

ograniczenie zajmowania przez budownictwo warto�ciowych rolniczo terenów. 

Uznaje si�, �e rolnictwo stanowi najwi�ksze 	ródło zanieczyszcze� wód azotanami w 

Europie. W zwi�zku z tym Komisja Europejska przyj�ła Dyrektyw� azotanow� 

(91/676/EWG) w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego, 

jak i ochrony przed dalszym zanieczyszczeniem.28 Aby osi�gn�� powy�sze cele, w Polsce 

podj�to kroki oparte na dobrej praktyce rolniczej i wła�ciwych rozwi�zaniach technicznych. 

Przede wszystkim zweryfikowano i wyznaczono obszary, gdzie �rodowisko wodne ju� 

zostało zanieczyszczone zwi�zkami azotowymi b�d	 te� gdzie istnieje zagro�enie takim 

zanieczyszczeniem. Nast�pnie opracowano kodeks dobrej praktyki rolniczej oraz zwi�zany z 

tym program informacyjny i szkoleniowy dla rolników. Przestrzeganie kodeksu jest 

dobrowolne – za wyj�tkiem obszarów wyznaczonych jako nara�one na zanieczyszczenia 

azotanami – tu realizacja zapisów kodeksu jest obowi�zkowa. 

Kodeks zawiera nast�puj�ce elementy: 

��okresy, w których stosowanie nawozów jest wskazane, 

��stosowanie nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzni�tych i pokrytych 

�niegiem, 

��nawo�enie pól w pobli�u cieków wodnych i stref ochrony wód, 

��pojemno�� i konstrukcja zbiorników /płyt do przechowywania nawozów naturalnych, 

��dawki i sposoby nawo�enia w celu ograniczenia straty składników pokarmowych 

(biogenów). 

Kodeks zawiera nast�puj�ce informacje: 

��u�ytkowaniu gruntów, np. stosowanie płodozmianu i organizacja produkcji na 

u�ytkach rolnych, 

��utrzymaniu pokrywy ro�linnej podczas okresów deszczowych w celu zapobie�enia 

przenikaniu azotu, 

��przygotowaniu planów zarz�dzania gospodarstwem i prowadzeniu rejestru 

wykorzystania nawozów, 

��działaniach zapobiegaj�cych zanieczyszczeniom ze spływów powierzchniowych lub 

przenikaniu zwi�zków azotu w gł�b gleby, 

��zasady płodozmianu. 

Dodatkowo na wyznaczonych terenach przygotowano specyficzne programy działa�. 

Podstaw� opracowania programów stanowi dobra praktyka rolnicza w odniesieniu do 
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zastosowania nawozów naturalnych. W programach obowi�zkowo zawarte s� informacje na 

temat: 

��okresów, w których stosowanie nawozów jest zakazane, 

��pojemno�ci zbiorników do przechowywania odchodów zwierz�cych, 

��ograniczenia stosowania nawozów uwzgl�dniaj�ce warunki glebowe, nachylenie 

terenu, klimat, zapotrzebowanie upraw na azot. 

Zgodnie z polskim stanowiskiem negocjacyjnym zapisy Dyrektywy azotanowej zostały 

przetransponowane do polskiego prawa poprzez nast�puj�ce akty prawne. 

��Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo�eniu (Dz.U. Nr 89, poz.991)29, 

��Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 

898)30, 

��Rozporz�dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 1 czerwca 2001 dotycz�ce 

szczegółowych metod stosowania nawozów i prowadzenia szkole� z zakresu ich 

stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616)31, 

��Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wra�liwych na zanieczyszczenia zwi�zkami azotu ze 	ródeł 

rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093)32, 

��Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinny odpowiada� programy działa� maj�cych na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze 	ródeł rolniczych (Dz.U. Nr 4, poz. 44)33. 

Bardzo du�e zagro�enie dla fauny i flory stanowi� pestycydy. Nale�y zwróci� uwag� na 

niebezpiecze�stwo przywozu z zagranicy preparatów niewiadomego pochodzenia, cz�sto bez 

jakichkolwiek atestów czy certyfikatów. Organami doradczymi w zakresie stosowania 

nawozów i pestycydów s� Wojewódzkie O�rodki Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolne. 

 

8.4. Ochrona kopalin, ich racjonalne wykorzystanie 

W zakresie ochrony kopalin i ich racjonalnego wykorzystanie nale�y: 

��poszukiwa� i dokumentowa� nowe zło�a surowców naturalnych, 

��ogranicza� naruszenie �rodowiska towarzysz�ce eksploatacji kopalin i pracom 

geologicznym. 

W zwi�zku z wyst�powaniem na terenie gminy atrakcyjnych pod wzgl�dem wykorzystania 

zasobów naturalnych nale�y d��y� do ich wykorzystania zgodnie z zasad� zrównowa�onego 

rozwoju. 
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Zadania krótkoterminowe 

��Przeprowadzi� inwentaryzacj� istniej�cych 	ródeł wód mineralnych i termalnych, 

��Wykona� dokładne badania wydajno�ci 	ródeł oraz składu fizyczno-chemicznego i 

bakteriologicznego wody, 

��Wykona� ekspertyzy w zakresie mo�liwo�ci i celowo�ci wykorzystania surowców 

mineralnych (piasek kwarcowy). 

Zadania długoterminowe  

��Opracowa� program wykorzystania istniej�cych zasobów wód geotermalnych do 

celów grzewczych, 

��Poszukiwanie 	ródeł wód mineralnych i termalnych, 

��Poszukiwanie 	ródeł gazu ziemnego. 

 

8.5. Ochrona i zrównowa�ony rozwój lasów 

Dla prowadzenia na terenie gminy zrównowa�onej gospodarki le�nej nale�y 

realizowa� nast�puj�ce cele: 

��chroni� lasy, zwłaszcza te, które stanowi� naturalny fragment rodzimej przyrody, 

��chroni� lasy szczególnie cenne ze wzgl�du na zachowanie ró�norodno�ci 

przyrodniczej, 

��d��y� do wzrostu lesisto�ci zgodnie z Programem Zwi�kszania Lesisto�ci Polski 

(2003 r.), 

��prowadzi� prawidłow� gospodark� le�n�, 

��doskonali� i wdra�a� nowoczesne metody inwentaryzacji i monitoringu stanu lasów, 

��utrzymywa� i wzmacnia� społeczno-ekonomiczn� funkcj� lasów, 

��zapewni� lasom i zadrzewieniom wła�ciwe znaczenie w planowaniu przestrzennym i 

zagospodarowaniu gminy, w tym utrzymanie i kształtowanie granicy polno-le�nej, 

Szczegółowe zadania powinny polega� na: 

��sukcesywnej odnowie i odbudowie drzewostanu, 

��produkcji materiału sadzeniowego, 

��zalesianu gruntów wył�czonych z u�ytkowania rolniczego, 

��zalesianiu nieu�ytków rolnych, 

��odbudowie potencjału produkcyjnego ekosystemów le�nych naruszonych w wyniku 

katastrof le�nych i po�arów, 

��kształtowaniu i utrzymaniu stref ekotonowych, 

��sporz�dzaniu i realizacji planów urz�dzania lasów, 
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��wzmocnieniu  nadzoru i doradztwa fachowego w stosunku do lasów niepa�stwowych , 

prowadzeniu szkole� i przygotowywaniu materiałów informacyjnych, 

��wdro�eniu programu małej retencji wodnej w celu poprawy gospodarki wodnej w 

lasach, 

��zwi�kszeniu powierzchni �ródle�nych terenów specjalnie chronionych (ekosystemy 

cenne przyrodniczo, takie jak: torfowiska, murawy kserotermiczne, półnaturalne ł�ki), 

��koordynacji produkcji materiału zalesieniowego, nadzór i kontrola nad zalesianiem 

gruntów prywatnych  oraz szkolenie wła�cicieli zalesionych gruntów, 

��wprowadzaniu bezpiecznych technik i technologii prac le�nych, 

��doskonaleniu metod aktywnego przeciwdziałania zagro�eniu po�arowemu, 

��monitorowaniu stanu i zagro�e� lasów oraz monitorowaniu bazy nasiennej i materiału 

szkółkarskiego, 

��tworzeniu zwi�zków i stowarzysze� wła�cicieli lasów, 

��podnoszeniu �wiadomo�ci i wiedzy ekologicznej społecze�stwa, prowadzeniu szkole� 

dla pracowników le�nictwa i wła�cicieli lasów niepa�stwowych. 

 

9. WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA 

W zakresie współpracy z s�siednimi gminami nale�y: 

��wspólnie przeciwdziała� powodziom i deficytom wody poprzez budow� systemu 

zbiorników małej retencji i układy sieci wodoci�gowej, 

��rozbudowywa� wspólne systemy kanalizacji, oczyszczania �cieków i gospodarki 

odpadami, 

��obejmowa� formami ochrony przyrody najcenniejsze obszary przyrodnicze, 

��rozbudowywa� istniej�ce systemu obszarów prawnie chronionych, 

��współpracowa� w zakresie wykorzystania energii ze 	ródeł  odnawialnych, 

��ostrzega� i alarmowa� w przypadku nadzwyczajnych zagro�e� i kl�sk �ywiołowych. 

 

10. EDUKACJA EKOLOGICZNA, DOST�P DO INFORMACJI I POSZERZENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO, 

TURYSTYKA I REKREACJA 

Celem rozwoju gminy powinno by�: 

��poprawa efektywno�ci wykorzystania naturalnych zasobów turystycznych i ich 

ochrona, 

��zwi�kszenie liczby turystów odwiedzaj�cych gmin�. 

Formułowanie celów rozwoju funkcji rekreacyjnej w gminie nale�y wi�za� z: 
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��prognozowanym i widocznym w ostatnich latach wzrostem aktywno�ci turystycznej 

ludno�ci, 

��poło�eniem gminy w pobli�u o�rodka miejskiego jakim jest Rzeszów, 

��wzrostem zainteresowania społecze�stwa ró�nymi formami turystyki aktywnej, 

��wzrostem popularno�ci agroturystyki, jako alternatywnej formy pobytów urlopowych. 

Zadania krótkoterminowe 

Zadania zgodne z uchwał� Rady Gminy Frysztak34 

��organizacja systemu szkole� i kursów edukacyjnych z zakresu ochrony �rodowiska, 

agroturystyki, obsługi ruchu turystycznego, rolnictwa ekologicznego, wytwórczo�ci 

regionalnej, 

��wspieranie inicjatyw młodzie�y szkolnej w zakresie ochrony �rodowiska, tworzenie 

autorskich klas ekologicznych, prenumerowanie czasopism ekologicznych, 

organizowanie pogadanek, odczytów, wystaw, 

��edukacj� ekologiczna młodzie�y szkolnej  powinno si� realizowa� poprzez: 

- wprowadzanie do szkól programu ekologicznego w ramach zaj�� 

pozalekcyjnych, 

- udział szkół w akcji „sprz�tanie �wiata” w miesi�cu maju i wrze�niu, 

- prowadzenie czynnej zbiórki surowców wtórnych, 

- uczestnictwo w konkursach ekologicznych, 

- organizowanie imprez popularyzuj�cych wiedz� ekologiczn�, 

- organizowanie konferencji i seminariów dotycz�cych ochrony �rodowiska i 

gospodarki wodnej, 

- gromadzenie bibliografii i wideoteki w zakresie ekologii.  

��edukacj� ekologiczn� dorosłych nale�y realizowa� poprzez: 

- egzekwowanie przepisów dotycz�cych porz�dku,  

- wdra�anie i sankcjonowanie europejskich standardów w dziedzinie ładu 

przestrzennego, oszcz�dno�ci energii itp., 

- tworzenie �wiadomo�ci społecznej dotycz�cej zachowa� komunikacyjnych, 

- promowanie proekologicznych zachowa�, 

- edukacja w zakresie gospodarki odpadami i racjonalnego zu�ycia wody, 

racjonalnego wykorzystania opakowa�, 

- propagowanie osi�gni�� gminy w�ród dawnych mieszka�ców gminy a obecnie 

zajmuj�cych eksponowane stanowiska w �wiecie nauki, kultury i polityki, 
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- szkole� w sprawie szkodliwo�ci azbestowych pokry� dachowych wła�cicieli 

budynków indywidualnych. 

Zadania długoterminowe 

��Stworzenie systemu doradztwa w zakresie ochrony �rodowiska, rolnictwa 

ekologicznego, turystyki, agroturystyki, markietingu, 

��Stworzenie informacji o rynku pracy w gminie i regionie.   

 

Turystyka, rekreacja 

Władze gminy Frysztak podejmuj� szerokie działania w kierunku promocji gminy, 

szczególnie walorów przyrodniczych i obiektów zabytkowych. Realizowane jest to głównie 

poprzez wydanie szeregu ksi��ek, folderów i ulotek o gminie. Najbardziej znacz�ce 

publikacje to: 

- Gmina Frysztak, Oficyna Wyd. Apla. 

- Frysztak gmina i okolice, Wyd. PUW Roksana Sp.z o.o., Krosno 2002. 

- Frysztak zarys monograficzny, Wyd. PUW Roksana Sp.z o.o., Krosno 2001. 

- Gmina Frysztak, Wyd. Podkarpacki Instytut Ksi��ki i Marketingu w Rzeszowie, Rzeszów 

2000. 

- B�d	 opiekunem wiecznie zielonych drzew, Wyd. RS DRUK Pracownia Poligraficzna, 

Rzeszów 2004. 

- Fortyfikacja – Schron kolejowy St�pina – Cieszyna, Wyd. Generalny Konserwator 

Zabytków, 2000. 

- Gospodarstwa agroturystyczne, Wyd. Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne. 

Cało�� kosztów poniesionych na promocj� gminy szacuje si� na kwot� około 60-80 ty�. zł. 

Kontynuuj�c działania gmina powinna nastawi� si� na eksponowanie fauny i flory terenów na 

których le�y. Próbowa� wykorzysta� i rozwija� istniej�ce mo�liwo�ci wypoczynku sobotnio-

niedzielnego i wakacyjnego. 

Turystyka jest funkcj� kreuj�c� rynek pracy, przede wszystkim dla kobiet, głównie w 

sezonie letnim, a po rozbudowie bazy rekreacyjno-sportowej – tak�e w okresie zimowym. 

Bardzo korzystne warunki dla rozwoju turystyki istniej� na obszarze całej gminy. Wyst�puj� 

tu kompleksy le�ne o znacznej ró�norodno�ci siedliskowej. Towarzyszy im urozmaicona 

rze	ba terenu o wyra	nych deniwelacjach i znacznych walorach krajobrazowych. Podstaw� 

do rozwoju agroturystyki stanowi� mog� gospodarstwa rolne poło�one na obszarze całej 

gminy. Rozwój tej funkcji poł�czony z mo�liwo�ci� wy�ywienia go�ci, a tak�e sprzeda�� 

produktów �ywno�ciowych bezpo�rednio w gospodarstwie (nabiału, miodu, w�dlin, warzyw) 
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powinien przyczyni� si� do znacznego zaktywizowania tych obszarów. Rozwój agroturystyki 

wymaga tak�e podniesienia estetyki wsi (organizacja konkursu na najpi�kniejszy ogródek, 

najlepiej zmodernizowany budynek itp.), lepszej dost�pno�ci do placówek handlowych, 

pocztowo-telekomunikacyjnych, kulturalnych, ochrony zdrowia itp. 

W celu rozwoju turystyki weekendowej zagospodarowa� nale�y obszar wokół zbiorników 

małej retencji, jak równie� tereny w s�siedztwie lasów. 

Proponowane kierunki działania: 

��rozpropagowanie informacji o istniej�cych obiektach zabytkowych, historycznych i 

ciekawostkach architektonicznych ze szczególnym uwzgl�dnieniem schronu 

kolejowego w St�pinie oraz obiektów towarzysz�cych, 

��systematyczne wydawanie folderów i kalendarzy promuj�cych walory turystyczno-

krajobrazowe gminy. Coroczne ich udoskonalanie, uaktualnianie i wydawanie w 

wersjach wieloj�zycznych, 

��systematyczn� promocj� gminy w internecie przez uaktualnianie i udoskonalanie 

własnej strony internetowej www.frysztak.pl, 

��poszerzenie oferty wypoczynku w okresie letnim (nauka jazdy konnej, w�drówki 

konne, plenerowe imprezy sportowo-rekreacyjne, 

��wyznaczenie miejsc biwakowania, palenia ognisk, gier i zabaw terenowych, 

��oznakowanie nowych szlaków (pieszych, rowerowych, narciarskich), najlepiej w 

formie zamkni�tych p�tli z mo�liwo�ci� dogodnego dojazdu i parkowania, 

��wyznaczenie i oznakowanie �cie�ek spacerowych i dydaktycznych, 

��zorganizowanie wypo�yczalni sprz�tu sportowo-rekreacyjnego (rowery, kajaki, narty, 

sprz�t do gier), 

��zorganizowanie taniej bazy noclegowej (domki campingowe, pola namiotowe, 

schroniska młodzie�owe itp.), 

��wzbogacenie oferty gastronomicznej, 

��opracowanie oferty działek pod budow� obiektów słu��cych rekreacji, 

��organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych o zasi�gu 

regionalnym z jednoczesn� promocj� w �rodkach masowego przekazu. 
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11. KOSZTY, HARMONOGRAM I �RÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

11.1. Koszty realizacji programu 

W „Programie ochrony �rodowiska dla powiatu strzy�owskiego” zaplanowano 

nast�puj�ce zadania w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego i 

oczyszczalni �cieków w gminie Frysztak.  

Przewidywany harmonogram i nakłady inwestycyjne rozbudowy kanalizacji: 

Długo�� sieci kanalizacyjnej potrzebnej do budowy w latach:   

2003 – 2015 w tym:  30 
2003 - 2005 km 18 
2006 - 2010  7 
2011 - 2015  5 

Potrzebne nakłady na budow� sieci w latach:   

2003 – 2015 w tym:  3616 
2003 - 2005 ty�. zł. 2169 
2006 - 2010  844 
2011 - 2015  603 

Potrzebne nakłady na modernizacj� sieci istniej�cych w latach 
2003 - 2015 

ty�. zł. 100 

Przewidywane przez gmin� 	ródła finansowania budowy i 
modernizacji sieci kanalizacyjnych w latach 2003 – 2005, 
	ródło finansowania 

ty�. zł. Bud�et gminy: 1900 
NFO�iGW: 500 
SAPARD: 1316 

 

Budowa oczyszczalni �cieków w Pułankach.  

Orientacyjny koszt realizacji 3000 ty�. zł. (wg poziomu cen z 2002r.) w tym koszty 

poniesione przez gmin� to  ok. 10 – 15%. Przewidywane 	ródła finansowania: 

��Bud�et gminy – 450 ty�. zł.  (15%) 

��Fundusze strukturalne – 2250 ty�. zł. (75%) 

��Bud�et Pa�stwa 300 ty�. zł. (10%) 

Termin rozpocz�cia realizacji 2005r., przekazanie do eksploatacji 2008r. 

Kalkulacja kosztów realizacji programu została podana dla dwóch horyzontów 

czasowych: lata 2004-2007 i 2007 –2015. Koszty te nale�y traktowa� jako szacunkowe z 

uwagi na brak mo�liwo�ci okre�lenia uwarunkowa� realizacji Programu. 
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Tab. 17. Koszty i harmonogram realizacji programu ochrony �rodowiska34 
Szacunkowe koszty w ty�. PLN Lp Cel strategiczny Rodzaj działania/inwestycje 

2004-2007 2007-2015 
Obszar strategiczny 1 

Poszukiwanie dodatkowych 
	ródeł wód podziemnych  

100  

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody we 
Fryszraku 

100  

Budowa nowych uj�� wody 
pitnej oraz rozbudowa  sieci 
wodoci�gowej we Frysztaku 

450   

Budowa oczyszczalni 
�cieków o przepustowo�ci 
Q�R=252 [m3/d] oraz 
kanalizacji dla m. Fysztak i 
Pułanki 

4 000 
(3000 - 
oczyszczalnia, 
1000 - 
kanalizacja) 

 

Wykonanie sieci 
kanalizacyjnej wraz z 
przykanalikami w m. 
Cieszynia 

1 500  

1. Ochrona i 
kształtowanie 
stosunków wodnych 

Wykonanie sieci 
kanalizacyjnej wraz z 
przykanalikami w m. 
Twierdza 

1 500  

Kontynuacja zbiórki 
nieczysto�ci staych i 
płynnych (zakup 
pojemników na �mieci) 

50  2. Gospodarka odpadami 

Organizacja selektywnej 
zbiórki odpadów 

40  

Modernizacja kotłowni 
w�glowej na gazow� w 
Szkole Podstawowej we 
Frysztaku 

400  

Modernizacja dróg 
wojewódzkich  budowa 
chodników dla pieszych w 
m. Pułanki i Twierdza 

400  

Poszerzenie drogi 
powiatowej – ul. Blajera 

150  

Asfaltowanie i remont dróg 
gminnych 

1 870  

Bie��ce utrzymanie dróg 
gminnych i wiejskich 

837  

Wymiana okien i ocieplenie 
�cian budynku Urz�du 
Gminy 

250  

3. Ochrona przed 
hałasem i ograniczenie 
zanieczyszcze� 
powietrza 

Modernizacja kotłowni 
w�glowej na gazow� 

150  
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  Modernizacja zatok i 
przystanków autobusowych 

50  

4.  Awarie Monitoring 
Inwestycje 

  

5. Ochrona przyrody Monitoring 
Inwestycje 

  

Obszar strategiczny 2 
1. Wzrost efektywno�ci 

wykorzystania 
surowców 

Inwestycje   

2. Rozwój energetyki 
odnawialnej 

Zarz�dzanie 
Inwestycje 

  

3. Ochrona gleb i 
terenów 
zdegradowanych 

Zarz�dzanie 
Inwestycje 

  

4.  Ochrona i 
zrównowa�ony rozwój 
lasów 

Monitoring 
Inwestycje 

  

Obszar strategiczny nr 3 
1.  Współpraca z 

s�siednimi gminami 
   

Obszar strategiczny nr 4 
Przygotowanie pola 
namiotowego na terenie 
GOSiR 

15  

Terenu pod wyci�g 
narciarski w m. St�pina 

50  

Poprawa bazy turystycznej 
przy schronie kolejowym 
St�pina-Cieszyna 

295  

Aktuallizacja folderu o 
gminie 

10  

Promocja gminy w internecie 12  

1.  Propagowanie idei 
ochrony �rodowiska, 
turystyka i rekreacja 

Organizacja imprez 
plenerowych 

80  

2. Podnoszenie 
kwalifikacji 

Szkolenia, pokazy i 
promocja gminnej produkcji 
rolnej 

40  

  Razem: 10 349  
 

11.2. Krajowe �ródła finansowania Programu 

Zasady funkcjonowania funduszy ekologicznych okre�la ustawa Prawo ochrony 

�rodowiska oraz rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 20 grudnia 2002 r w sprawie 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i 

Gospodarki Wodnej (Dz.U. Nr 230, poz. 1934). 

Fundusze ekologiczne funkcjonuj� nast�puj�cych poziomach administracji: 
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��na poziomie krajowym – Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

��na poziomie regionalnym - Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

��na poziomie lokalnym, bez osobowo�ci prawnej powiatowe i gminne fundusze 

ochrony �rodowiska. 

Gminy i przedsi�biorstwa komunalne staraj� si� w coraz wi�kszym stopniu 

wykorzystywa� komercyjne �rodki finansowe przeznaczone na remonty, modernizacje i 

rozwój infrastruktury ochrony �rodowiska poprzez tworzenie bod	ców i korzystnych 

warunków do przyci�gania kapitału sektora prywatnego (m.in. udzielanie koncesji firmom 

prywatnym na budow� i eksploatacj� gminnej infrastruktury w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Zasady dopuszczalno�ci pomocy publicznej przeznaczonej na ochron� 

�rodowiska reguluje Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r  w sprawie 

dopuszczalno�ci pomocy publicznej przeznaczonej na ochron� �rodowiska (Dz.U. Nr 231, 

poz. 1938)35. 

 Przedsi�biorstwa i podmioty gospodarcze przypisane do konkretnej gminy w znacznej 

cz��ci powinny finansowa� zadania zwi�zane z wprowadzaniem systemów zarz�dzania 

�rodowiskiem na poziomie przedsi�biorstw, najlepszych dost�pnych technologii, 

ograniczeniem odpadowo�ci, materiałochłonno�ci, energochłonno�ci i zmniejszeniem zu�ycia 

wody. 

 

11.3. Pomoc strukturalna Unii Europejskiej 

Wspieranie rozwoju publicznej (nie komercyjnej) infrastruktury to główny cel 

Funduszu Spójno�ci inaczej nazywanego Funduszem Kohezji. Fundusz finansuje du�e 

projekty w zakresie transportu i ochrony �rodowiska. W odró�nieniu od funduszy 

strukturalnych ma charakter czasowy. Pocz�tkowo jego realizacj� zaplanowano na lata 1993-

99, a nast�pnie na szczycie UE w Berlinie postanowiono przedłu�y� jego działanie do roku 

2006. Od 2000 roku Polska korzysta z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej 

(ISPA). Z chwil� wst�pienia do UE, Polska jako pa�stwo członkowskie przestanie by� 

benificjentem tego instrumentu. Wszystkie projekty zatwierdzane do finansowania w ram ach 

ISPA b�d� kontynuowane w nast�pnych latach jako projekty Funduszu Spójno�ci. W ramach 

jednego projektu nie mo�na jednocze�nie korzysta� z Funduszu Spójno�ci oraz z funduszy 

strukturalnych. 



 73

�rodki tego funduszu mog� by� przeznaczone na urz�dzenia i infrastruktur� 

poszczególnych komponentów �rodowiska a tak�e na przygotowywanie projektów, ich 

wdra�anie, monitoring, studia towarzysz�ce, informacje dla społecze�stwa. 

�ródłem pomocy UE w dziale �rodowisko jest równie� Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (European Regional Development Fund). Jest to jeden z funduszy 

strukturalnych powstały w 1975 w celu zmniejszenia dysproporcji w rozwoju poszczególnych 

regionów oraz podniesienia stopnia rozwoju regionów najbardziej zapó	nionych, np. 

obszarów wiejskich; realizowany poprzez wspieranie i finansowanie programów rozwoju 

infrastruktury w krajach Unii Europejskiej. �rodki z Funduszu mog� zosta� wykorzystane na 

wniosek krajów członkowskich UE lub z inicjatywy Komisji Europejskiej na wsparcie 

programów w dwu lub wi�cej regionach b�d	 programów narodowych, których realizacja 

mogłaby by� korzystna dla wszystkich krajów Unii. 

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w nast�puj�cych dziedzinach: 

��inwestycje produkcyjne umo�liwiaj�ce tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy, 

��inwestycje na infrastruktur�, z uwzgl�dnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla 

regionów obj�tych celem nr 1, 

��inwestycje na edukacj� i opiek� zdrowotn� w regionach obj�tych celem nr 1, 

��rozwój potencjału lokalnego: małych i �rednich przedsi�biorstw, 

��działalno�� badawczo-rozwojowa, 

��inwestycje zwi�zane z ochron� �rodowiska. 

 

12. GŁÓWNE INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI EKOLOGICZNEJ 

Do realizacji polityki ekologicznej słu�� mi�dzy innymi nast�puj�ce narz�dzia: 

��ekonomiczno-prawne i finansowe, 

��podatki –instrumenty wprowadzone w ramach prawa lokalnego, 

��opłaty – opłaty za korzystanie ze �rodowiska, opłaty za wprowadzanie zanieczyszcze� 

do �rodowiska, 

��subwencje (subsydia publiczne), dotacje ze �rodków bud�etowych, prefewrencyjne 

kredyty i po�yczki, systemowe umarzanie po�yczek, ulgi podatkowe, zró�nicowanie 

opłat celnych, zwalnianie od kaucji inwestycyjnych przy podejmowaniu inwestycji 

ochronnych, 

��bod	ce finansowe dla egzekucji prawa – system kar ekologicznych, odsetki karne za 

nieterminowe  uiszczanie opłat, itp. 
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��edukacyjne – działania maj�ce na celu podniesienie �wiadomo�ci ekologicznej 

społecze�stwa. 

Podstaw� wła�ciwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system 

sprawozdawczo�ci oparty na wska	nikach (miernikach) stanu �rodowiska i zmiany presji na 

�rodowisko, a tak�e na wska	nikach �wiadomo�ci społecznej. W poni�szej tabeli 

zaproponowano istotne wska	niki, przyjmuj�c, �e lista ta nie jest wyczerpuj�ca i b�dzie 

sukcesywnie modyfikowana. 

L.p. Wska	nik Stan wyj�ciowy Stan w czasie oceny 
realizacji Programu 

1. Jako�� wód powierzchniowych; 
udział wód V klasy 

*Brak danych  

2. Jako�� wód podziemnych; udział wód 
I i II klasy 

**Brak danych  

3. Stosunek ilo�ci wody zu�ywanej na 
cele komunalne z wód 
powierzchniowych /do ilo�ci z wód 
podziemnych 

0,25  

4. Udział nie oczyszczonych �cieków 
komunalnych 

0 %  

5. Udział nie oczyszczonych �cieków 
przemysłowych 

0 %  

6. Wska	nik zwodoci�gowania gminy 90 %  
7. Wska	nik skanalizowania gminy 5,73 %  
8. Stosunek długo�ci sieci 

kanalizacyjnej do sieci wodoci�gowej 
0,32  

9. Ilo�� wytwarzanych odpadów 
komunalnych/1mieszka�ca/rok 

0,014 Mg  

10. Udział odpadów komunalnych 
składowanych na wysypiskach 

114 Mg  

11. Udział odpadów przemysłowych 
składowanych na składowiskach 

0 %  

12. Wska	nik lesisto�ci 28,3 %  
13. Powierzchnia terenów obj�tych 

ochron� prawn�  
39,8 %  

14. Powierzchnia terenów 
zdegradowanych 

0 %  

15. Udział powierzchni zbiorników 
retencyjnych /powierzchni gminy 

0 %  

16. Udział zu�ytych nawozów sztucznych 
i mineralnych/1[ha] u�ytków rolnych 

Brak danych  

17. Ilo�� zu�ytej wody w 
litrach/1osob�/dob� 

12,8  

* - dane pozyskane z Programu Ochrony �rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego, Zarz�d Województwa Podkarpackiego 2003r., dotycz� tylko 

rzeki San. Wg Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r., wody Sanu 
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kwalifikuj� si� do V klasy jako�ci wód powierzchniowych.21 W odniesieniu do pozostałych 

cieków wodnych na terenie gminy wskazane jest przeprowadzanie okresowych kontroli 

jako�ci wody. 

** - wskazana jest aktualizacja bada� jako�ci wód podziemnych. 

W oparciu o analiz� 	ródeł finansowania działa� w zakresie ochrony �rodowiska w 

ostatnich latach w Polsce oraz prognoz co do perspektywicznych 	ródeł, przewiduje si� 

nast�puj�ce ramy finansowe do wdra�ania Programu w najbli�szych czterech latach w ty�. 

PLN: 

�ródło finansowania Ł�cznie w latach 2004-2007 Procentowy udział [%] 

�rodki własne gminy 2 400 0,034 

WFO�iGW 1 600 0,023 

PFO�iGW 10 000 0,142 

Bud�et pa�stwa 640 000                     9,073 

�rodki pomocowe UE 6 400 000                   90,730 

�rodki własne podmiotów 
gospodarczych 

-  

RAZEM: 7 054 000              100,00 

 

13. KONSULTACJE SPOŁECZNE – WYNIKI ANKIET 

 Projekt „Programu ochrony �rodowiska” został udost�pniony mieszka�com gminy 

Frysztak do publicznego wgl�du w formie opracowania ksi��kowego w UG Frysztak oraz w 

formie elektronicznej na stronie internetowej UG Frysztak.  

Mieszka�com gminy Frysztak zostały przekazane anonimowe ankiety z pro�b� o 

wypowiedzenie si� na temat aktualnych problemów gminy w zakresie ochrony �rodowiska. 

Zostało rozdanych 235 sztuk ankiet, wypełnionych i zwróconych 107 ankiet. 

 

Stan �rodowiska w gminie oceniono jako: dobry 70%, �redni 24%, zły 6%. 

 

Stopie� zanieczyszczenia powietrza w gminie oceniono nast�puj�co: du�e 14,6 %,  

�rednie 70,7%, bark zanieczyszcze� 12,2%; 2,4% ankietowanych odpowiedziała „nie wiem”. 

Jako główne i najbardziej uci��liwe 	ródła zanieczyszcze� podawano spalanie ró�nych 

odpadów i �mieci oraz lokalne kotłownie w sezonie grzewczym. 

 

Jako główne 	ródła odorów podawano składowisko odpadów i fermy hodowlane. 
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Wi�kszo�� ankietowanych odpowiedziała, �e wyst�puj� na terenie gminy uci��liwo�ci 

zwi�zane z emisj� hałasu, których głównym 	ródłem jest komunikacja samochodowa. 

 

Stan wód powierzchniowych oceniono w nast�puj�cy sposób: dobry 4,8%, �redni 54,8%, zły 

40,5%. Jako najcz��ciej wyst�puj�ce zanieczyszczenia tych wód podawano zmiany zapachu, 

m�tno�ci i barwy wody, a jako ich przyczyn� odprowadzane �cieków gospodarczo-bytowych 

oraz odcieki ze składowisk odpadów komunalnych. Zwracano uwag�, �e zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych mo�e wpłyn�� na ograniczenie turystyki i wypoczynku. 

 

Stan wód podziemnych został oceniony jako: dobry 24,4%, �redni 34,1%, zły 4,9%, 36,3% 

ankietowanych nie miało w tej sprawie swojego zadania. Jako główny problem dotycz�cy 

wód podziemnych podawano �cieki gospodarczo-bytowe i składowiska odpadów. 

 

Mieszka�cy gminy zauwa�ali, �e specyficznym 	ródełem zanieczyszcze� negatywnie 

oddziaływuj�cym na �rodowisko jest 	ródło wibracji (50% ankietowanych). 

 

Warunki glebowe w gminie oceniono w nast�puj�cy sposób: dobre 19%, �rednie 66,7?%, złe 

11,9%, nie wiem 2,4%. Ankietowani uzasadniali swoje wypowiedzi skutkiem erozji wodnej i 

wiatrowej. Jako przyczyny degradacji gleb wymieniano ska�eniem substancjami 

chemicznymi (substancje ropopochodne, sól drogowa i itp.) oraz nadmiernym nawo�eniem. 

�ródła tych negatywnych zjawisk to według ankietowanych zanieczyszczenie powietrza, zbyt 

intensywny wyr�b lasu i komunikacja. 

 

Na pytanie o walory przyrodnicze gminy 35,7% ankietowanych odpowiedziało, �e tereny o 

du�ych warto�ciach przyrodniczych to Góra Chełm oraz Strzy�owski Park Krajoznawczy, 

26,2% odpowiedziało, �e nie istniej� na terenie gminy tereny o du�ych warto�ciach 

przyrodniczych; a 38,1% nie miało na ten temat swojego zdania. Mieszka�cy gminy widz� 

potrzeb� obj�cia ochron� prawn� tych obszarów. 

 

61,9% ankietowanych nie potrafi wymieni� dotychczasowych działania inwestycyjnych 

gminy na rzecz poprawy �rodowiska. 
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Zdecydowana wi�kszo�� ankietowanych 62,5% uwa�a, �e nale�y podj�� działania 

zmierzaj�ce do ograniczenia emisji zanieczyszcze� powietrza i wody oraz do zmniejszenia 

emisji odorów i hałasu, 7,5% uwa�a, �e nie, a 30% nie ma swojego zdania. Potrzeb� rozwoju 

infrastruktury komunalnej widzi 69% ankietowanych. Jako główn� inwestycj� podaj� budow� 

kanalizacji. 

 

Potrzeb� rozwoju przemysłu i rzemiosła w gminie widzi 56,1% ankietowanych, 17,1% nie 

widzi takiej potrzeby, a pozostali nie maj� zdania w tej sprawie. 

 

Potrzeb� rozwoju i intensyfikacji rolnictwa widzi 56,1% ankietowanych, 22% nie i 22%nie 

ma zdania. Wypowiedzi negatywne tłumaczone s� wyst�powaniem nieurodzajnych gruntów 

oraz niech�ci� lokalnego społecze�stwa. 

 

Potrzeb� rozwoju i intensyfikacji gospodarki le�nej sygnalizuje 52,4% ankietowanych, 19% 

nie widzi takiej potrzeby, a 28,6% nie ma w tej sprawie swojego zdania. Wi�kszo�� 

ankietowanych 82,9% widzi natomiast potrzeb� rozwoju turystyki. 

 

Ankieta dla przedsi�biorstw prowadz�cych ró�ne działalno�ci 

Przedsi�biorstwom zostały przekazane anonimowe ankiety w ilo�ci 64 sztuk. Ankiet� 

wypełniło 2 przedsi�biorstwa: 

1. Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „WENTA” sp. z o.o., Frysztak 

Według danych zamieszczonych w ankiecie przedsi�biorstwo pobiera wod� z wodoci�gu 

komunalnego. Zu�ycie wody do celów konsumpcyjnych oraz ilo�� wytwarzanych �cieków 

komunalnych kształtuje si� nast�puj�co: 

Rok 2001 2002 2003 

Ilo�� [m3] 68 79 80 

Przedsi�biorstwo wywi�zuje si� z opłat za korzystanie ze �rodowiska. Nie przewiduje si� w 

najbli�szych latach działa� zmierzaj�cych do dostosowania przedsi�biorstwa do wymogów 

Unii Europejskiej. 

2. Apteka Prywatna F.H.U., H. Pałys, Frysztak 

Według danych zamieszczonych w ankiecie przedsi�biorstwo pobiera wod� z wodoci�gu 

komunalnego. Zu�ycie wody do celów konsumpcyjnych oraz energii elektrycznej kształtuje 

si� nast�puj�co: 
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Rok 2001 2002 2003 

Woda [m3] 0,2 0,22 0,225 

Energia elektr. [kW] 300 335 360 

�cieki odprowadzane s� do zbiornika bezodpływowego o poj. 300 [m3], długo�� kanalizacji 

wynosi 80 mb. 

Przedsi�biorstwo wywi�zuje si� z opłat za korzystanie ze �rodowiska. Nie przewiduje si� w 

najbli�szych latach działa� zmierzaj�cych do dostosowania przedsi�biorstwa do wymogów 

Unii Europejskiej. 

 

Ankiet nie wypełniło 62 przedsi�biorstwa. 

 

Ankieta przeznaczona dla gospodarstw dotycz�ca odpadów zawieraj�cych azbest 

Mieszka�com gminy zostały przekazane anonimowe ankiety w ilo�ci 235 sztuk. 

Zostało wypełnionych i zwróconych 107 ankiet. 

 

Na terenie posesji 85,6% ankietowanych gospodarstw znajduj� si� materiały zawieraj�ce 

azbest, s� to głównie płyty eternitowe stanowi�ce pokrycie dachów. 

 

W ankietowanych gospodarstwach nie stosowano odpadów zawieraj�cych azbest do 

zapełnienia wyrobisk i ulepszania gleby, natomiast 8,4% ankietowanych posiada na swoim 

gruncie pryzmy odpadów zawieraj�cych azbest. 

 

30,6% ankietowanych odpowiedziało na pytanie co zamierza zrobi� z odpadami 

zawieraj�cymi azbest: 60,7% postanowiło pozostawi� je bez zmiany; 25% zamierza wywie	� 

odpady na składowisko: przykry� innymi materiałami 14,3%. Na pytanie czy ankietowani 

zamierzaj� zmieni� pokrycie dachowe odpowiedziano nast�puj�co: pozostawi� bez zmiany 

78%, pokry� innym materiałem zabezpieczaj�cym 12%, wymieni� na nowe, a eternit 

wywie	� na wysypisko 16%. 

 

PODSUMOWANIE 

Wg przeprowadzonej klasyfikacji gmin województwa podkarpackiego opartej  na 

metodzie Z. HELLWIGA (Wg miary rozwoju Hellwiga) gmina Frysztak zaliczona została do 

klasy III (�rednio wysoki poziom rozwoju gospodarczego). W przedziale tym znajduje si� 

wi�kszo�� (tj. 72,1% badanych gmin powiatu rzeszowskiego). 
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 Teren gminy Frysztak nie nale�y do obszarów szczególnie zagro�onych 

zanieczyszczeniem �rodowiska naturalnego. Nie oznacza to jednak, �e sytuacja jest 

zadawalaj�ca. Istnieje szereg zagro�e�, którym nale�y przeciwdziała�. Jako najwa�niejsze 

działania nale�y wymieni�: 

��budowa oczyszczalni �cieków i dalsze skanalizowanie gminy, 

��poszukiwanie nowych 	ródeł wody i  dalsze zwodoci�gowanie gminy, 

��zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urz�dze� ochrony przeciwpowodziowej, 

��uporz�dkowanie gospodarki odpadami poprzez likwidacj� „dzikich” składowisk 

odpadów i wła�ciwe rozmieszczenie kontenerów, 

��zmiana systemu opalania indywidualnych domów z wysoko zasiarczonego w�gla na 

gaz, 

��zaopatrzenie lokalnych emitorów zanieczyszcze� w urz�dzenia odpylaj�ce i 

odsiarczaj�ce poł�czone z modernizacj� procesów spalania, 

��upowszechnianie i wprowadzanie zasad rolnictwa ekologicznego, 

��zmniejszenie zagro�enia spływów powierzchniowych np. poprzez wprowadzenie 

zadrzewie� i zakrzewie� �ródpolnych, prawidłowo ustalone stosunki obszarów rolno-

pastwiskowych, rolno-le�nych itp., 

��zabezpieczenie gleb przed erozj�, 

��rekultywacj� terenów zdewastowanych. 

Ekorozwój gminy powinien by� realizowany poprzez: 

��utworzenie  stanowiska gminnego inspektora do spraw ochrony �rodowiska, 

��współprac� z innymi gminami; dobre wyniki daje powoływanie celowych zwi�zków 

gmin, które s� tworzone niezale�nie od podziału województwa, 

��powoływanie fundacji lub spółek do realizacji okre�lonych zada�, 

��wspieranie prototypowych rozwi�za� proekologicznych w zakresie np. gospodarstw 

ekologicznych czy alternatywnych rozwi�za� energetycznych (elektrownie wodne, 

wiatraki, pompy cieplne, domy energooszcz�dne), 

��promowanie rozwi�za� urbanistycznych i architektonicznych nawi�zuj�cych do 

lokalnej historii i tradycji. 

Zmniejszenie wielko�ci zanieczyszcze� powietrza, wód i powierzchni ziemi mo�na uzyska� 

dzi�ki: 

��realizacji inwestycji chroni�cych �rodowisko oraz coraz szerszemu wprowadzaniu 

technologii proekologicznych i energooszcz�dnych, 
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��ekstensyfikacji lub zaprzestaniu rolniczego u�ytkowania gruntów rolnych, co 

umo�liwi ich zalesianie lub renaturalizacj� poprzez sukcesj� bez ingerencji człowieka. 

 

STRESZCZENIE 

 Gmina Frysztak poło�ona jest w południowo-zachodniej cz��ci województwa 

podkarpackiego. Obejmuje swym zasi�giem powierzchni� 9051 [ha] i liczy 10769 

mieszka�ców. Administracyjnie podzielona jest na 14 sołectw i 13 wsi. Najwi�ksza ilo�� 

ludno�ci zamieszkuje miejscowo�� Lubla (1454osób w 2003r.). Przez gmin� przebiegaj� 2 

drogi wojewódzkie, 7 powiatowych i 13 gminnych oraz linia kolejowej. 

 Przez gmin� przepływaj�  rzeka Wisłok z czterema dopływami (Sowina, Glink, 

Baranówek, i St�pinka) oraz potok Gogołówek – dopływ rzeki Wisłoka. Głównym 

bogactwem gminy s� lasy zajmuj�ce ok. 28,3% powierzchni gminy. Na terenie gminy 

ustanowiono dwa chronione prawie obszary: Czernorzecko-Strzy�owski Park Krajobrazowy 

oraz Rezerwat „Góry Chełm”. Atrakcyjny krajobraz gminy Frysztak, cenne obiekty i zespoły 

architektoniczne mo�na podziwia� z odpowiednio usytuowanych punktów, ci�gów i platform 

widokowych. Ze wzgl�du na walory przyrodnicze gmina Frysztak jest ch�tne odwiedzana 

przez turystów. Najbardziej znanym obiektem zabytkowym jest schron kolejowy w 

miejscowo�ci St�pina. Dla go�ci przygotowano zró�nicowan� baz� noclegowo-

gastronomiczn� oraz wyznaczono kilka szlaków turystyczno-krajobrazowych, tras 

rowerowych, tras� wodno-kajakow� oraz .  

Gmina Frysztak ma charakter rolniczy. Znajduje si� tu 1756 gospodarstw rolnych, 

przy czym dominuj� gospodarstwa o pow. 1,01-5 [ha] (92,7% gospodarstw). U�ytki rolne 

stanowi� 53,7% całkowitej powierzchni gminy. Wi�kszo�� gruntów zaliczono do IVa i IVb 

klasy bonitacyjnej (ok. 70% pow. u�ytków rolnych). Poło�enie gminy w strefie klimatu 

kontynentalnego stwarza w miar� korzystne warunki dla potrzeb rolnictwa. Obsług� rolnictwa 

w zakresie: usług, doradztwa, skupu płodów rolnych, przetwórstwa oraz sprzeda�y �rodków 

do produkcji rolnej; zajmuje si� ł�cznie na obszarze gminy 26 jednostek. 

Na terenie gminy zarejestrowano ponad 530 podmiotów gospodarczych. S� to 

najcz��ciej małe zakłady zatrudniaj�ce poni�ej 5 osób prowadz�ce działalno�� produkcyjno-

usługow� lub handlow�. W zwi�zku z du�� ilo�ci� lasów, na terenie gminy istnieje kilka 

zakładów zajmuj�cych przeróbka oraz sprzeda�� drewna. Natomiast w zakresie przemysłu 

wydobywczego prowadzona jest na terenie gminy eksploatacja surowców naturalnych takich 

jak: zło�a piaskowo-�wirowe. 
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Gmina Frysztak jest zwodoci�gowana w 90%. System zaopatrzenia w wod� działa w 

oparciu o 4 wodoci�gi i dodatkowe 2 uj�cia wód podziemnych. Woda na potrzeby 

wodoci�gów komunalnych pobierana jest ze studni wierconych oraz uj�cia 

powierzchniowego (wodoci�g Frysztak) i ze wzgl�du na ponadnormatywne st��enia �elaza i 

manganu oraz ska�enie bakteriologiczne poddawana uzdatnianiu w Stacjach Uzdatniania 

Wody. Według prognoz dotycz�cych liczby ludno�ci i zapotrzebowania na wod� do 2015r., 

rezerwy wody z dotychczasowych uj�� s� niewystarczaj�ce i koniecznym jest poszukiwanie 

nowych uj�� wody oraz modernizacja stacji uzdatniania. Przewidzian� inwestycj� do 

realizacji na najbli�sze lata jest równie� rozbudowa sieci wodoci�gowej na terenia gminy. 

Gmina Frysztak posiada sie� kanalizacyjn� o całkowitej długo�ci 20,6 [km]. �cieki 

odprowadzane s� do oczyszczalni o przepustowo�ci Q�RED = 252 [m3/d]. Gmina nie posiada 

zorganizowanej sieci kanalizacji deszczowej. W najbli�szych latach przewiduje si� budow� 

zbiorowej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Pułanki oraz rozbudow� sieci 

kanalizacyjnej. Dla pojedynczych gospodarstw zakłada si� budow� przydomowych 

oczyszczalni �cieków lub ich gromadzenie i przekazywanie do punktu zlewnego. Ponadto, 

zaleca si� realizacj� systemu kanalizacji deszczowej wzdłu� głównych dróg, zbieraj�cego 

wody opadowe i zapewniaj�cego ich odprowadzenie w sposób zapewniaj�cy pełn� ochron� 

przed zanieczyszczeniami gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. 

System gospodarki odpadami na terenie gminy obejmuje: odbiór odpadów od mieszka�ców 

przez 3 przedsi�biorstwa zajmuj�ce si� wywozem nieczysto�ci stałych i płynnych. Odpady 

komunalne po segregacji deponowane s� na składowiskach odpadów komunalnych w 

Strzy�owie. W gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy realizowana jest selektywna 

zbiórka odpadów, u 	ródła ich wytwarzania, z u�yciem systemu kolorowych worków 

foliowych i pojemników trwałych. Zbiórka selektywna obejmuje: szkło białe, szkło kolorowe 

i plastik.  Dodatkowo w kilku miejscowo�ciach rozstawiono pojemniki na złom, makulatur�, 

zu�yte baterie oraz oleje przepracowane. Gospodarce odpadami po�wi�cony jest Zwi�zkowy 

Plan Gospodarki Odpadami gmin Zwi�zku Komunalnego ‘WISŁOK’ b�d�cy integraln� 

cz��ci� „Programu Ochrony �rodowiska”. 

Opracowany program ochrony �rodowiska, obejmuje dwa okresy lat: 2004-2007 i 

2008-2014. Program jest zgodny z: Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowym programem 

ochrony �rodowiska w analogicznych okresach czasu. Nadrz�dnym celem ekologicznym 

„Programu Ochrony �rodowiska Gminy Frysztak” jest zachowanie i ewentualne 

przywrócenie dobrego stanu �rodowiska naturalnego w miejscach antropogenicznie 

przekształconych, z zachowaniem konstytucyjnej zasady zrównowa�onego rozwoju poprzez: 
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��popraw� jako�ci powietrza atmosferycznego, 

��zmniejszenie uci��liwo�ci hałasu, 

��utrzymanie i przywrócenie wysokiej jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz ich ochrona, 

��ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na �rodowisko, 

��podniesienie jako�ci gleb oraz ich ochron�, 

��ochron� zasobów naturalnych i ich racjonalne wykorzystanie (zło�a �wirowo-

piaskowe), 

��ochron� i wzrost ró�norodno�ci biologicznej, 

��ograniczenie do minimum wyst�pie� nadzwyczajnych zagro�e� �rodowiska, 

��podniesienie �wiadomo�ci ekologicznej społecze�stwa, 

��u�ytkowanie rolnicze gruntów rolnych powinno by� prowadzone zgodnie z zasadami 

Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Aby osi�gn�� wymienione cele nale�y przewidzie� fundusze na ich realizacj�, które mog� by� 

pozyskiwane ze �rodków wewn�trznych jak i zewn�trznych gminy oraz przeprowadzi� 

edukacj� ekologiczn�. W opracowaniu podano szacunkowe koszty realizacji zada�. Zawarto 

równie� informacje o aktualnych 	ródłach finansowania zewn�trznego przedsi�wzi�� oraz 

informacje w zakresie edukacji ekologicznej, któr� nale�y prowadzi� celem �wiadomego 

podj�cia przez wszystkich mieszka�ców gminy działa� w zakresie poprawy jako�ci 

�rodowiska naturalnego. Zgodnie z programem stan jako�ci �rodowiska nale�y monitorowa� 

wyznaczaj�c wska	niki jako�ci poszczególnych jego komponentów. Podejmowane działania 

powinny gwarantowa� zrównowa�ony rozwój gminy zgodnie z kierunkami i wymogami 

programów wy�szych szczebli.  

Gmina Frysztak powinna zosta� gmina rolnicz�, ekologicznie czyst�, przyjazn� dla 

mieszka�ców, atrakcyjn� dla s�siednich gmin i miast  (zwłaszcza miasta Rzeszów), ludzi 

poszukuj�cych spokoju i wypoczynku, oferuj�c� czyste powietrze, wod�, atrakcje 

turystyczne, krajobrazowe i historyczne. Równocze�nie w sposób kontrolowany powinna by� 

rozwijana i promowana przedsi�biorczo�� wewn�trz gminy.  
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przeznaczonej na ochron� �rodowiska (Dz.U. Nr 231, poz. 1938). 
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