
2. Środowisko województwa podkarpackiego 
2.1. Struktura administracyjna

Województwo podkarpackie utworzone zostało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyj-
nej Polski; jego zasięg terytorialny to byłe województwo rzeszowskie, będące bazą wyjściową, do któ-
rego przyłączono znaczne części trzech województw: krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego. 

W granicach administracyjnych nowego województwa znajduje się powierzchnia około 17 846 km2, 
stanowiąc około 5,7% powierzchni całego kraju (11 miejsce w kraju). 

Liczba powiatów Podkarpacia wynosi 21 powiatów ziemskich, co stanowi około 6,7 % w skali 
kraju; od 1 stycznia 2002 r. liczba powiatów powiększyła się o powiat leski, wyodrębniony z najwięk-
szego powiatu bieszczadzkiego (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r.).

Województwo liczy 4 miasta na prawach powiatu (jest to około 6,2 % w skali kraju); są to: Rze-
szów (centrum administracyjne), Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg. 

Województwo podkarpacie mieści w swych granicach administracyjnych 160 gmin, co stanowi 
około 6,5 % w skali kraju; od 1 stycznia 2003 r. gmina wiejska Szerzyny, należąca do 31 grudnia 
2002 r. administracyjnie do powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim, przeniesiona zosta-
ła do województwa małopolskiego.

Do gmin województwa należą następujące jednostki strukturalne (osadnicze):
1. gminy miejskie  - 16 jednostek osadniczych,
2. gminy miejsko-wiejskie - 34 jednostek osadniczych,
3. gminy wiejskie  - 110 jednostek osadniczych.

W skład sieci osadniczej wchodzą:
1. miasta   - 50 jednostek, czyli 5,5 % w skali kraju,
2. miejscowości wiejskie - 1662 jednostek, czyli 3,2 % w skali kraju,
3. sołectwa   - 1553 jednostek, czyli 3,8 % w skali kraju.

Sąsiadami zagranicznymi województwa podkarpackiego są Ukraina, na wschodniej granicy Unii 
Europejskiej (długość granicy z Ukrainą wynosi 239 km) i Słowacja na południowej granicy Polski 
a wewnętrznej UE (o długości granicy 134 km). W układzie wewnętrznym Polski, województwo pod-
karpackie graniczy z trzema województwami: małopolskim (długość granicy 186 km), świętokrzyskim 
(długość granicy 82 km) i lubelskim (długość granicy 320 km).

2.2. Struktura ludności

W województwie podkarpackim zamieszkiwało w 2012 r. około 2 130 tys. ludności, czyli około 
5,5 % ogółu ludności Polski. Województwo zajmuje dziewiąte miejsce w kraju pod względem zalud-
nienia. Średnia gęstość zaludnienia to około 119 osób na 1 km2 i jest ona niewiele mniejsza od śred-
niej krajowej, która wynosi około 123 osoby na 1 km2. 

Ludność regionu zamieszkuje:
1. miasta w liczbie około 880 tys. mieszkańców;
2. wsie w liczbie około 1 249 tys. mieszkańców. 

Podkarpacie jest najsłabiej zurbanizowanym regionem w Polsce. Mieszkańcy miast stanowią oko-
ło 41,3 % ogółu ludności, zaś mieszkańcy wsi około 58,7 % ogółu ludności. 

Województwo podkarpackie należy do regionów o najmniejszych dochodach gmin na jednego 
mieszkańca; w 2012 r. dochód ten wynosił średnio około 3 210,14 PLN, a w skali kraju 3 624,2 PLN. 

Liczba pracujących na koniec 2012 r. w województwie wyniosła 807 tys. osób, (około 5,2 % pra-
cujących w kraju), z czego w sektorze rolniczym zatrudnionych było około 19,7 %, w sektorze prze-
mysłowym – około 30,4 %, zaś w sektorze usługowym – około 49,9 %. Wskaźnik zatrudnienia w re-
gionie kształtował się na poziomie około 44,8 % do 50,9 % i najwyższy był w 2009 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2012 r. wyniosła około 16,4 %, przy średniej krajowej około 
13,4 %. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie niżańskim (około 24,7 %) i brzozow-
skim (około 24,2 %), zaś najniższą w Krośnie (około 8,3 %) i Rzeszowie (około 8,2 %). Najliczniej-
szą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły kobiety w wieku 18-34 lata (około 56,6 %). 
W województwie występuje także większe niż w innych regionach kraju bezrobocie ukryte, które do-
tyczy głównie terenów wiejskich lub obszarów o nieznacznym stopniu zurbanizowania.
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2.3. Gospodarka

Województwo podkarpackie ma charakter rolniczo-przemysłowy. Gospodarstwa rolne charakte-
ryzują się dużym rozdrobnieniem agrarnym. W strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodar-
stwa o powierzchni użytków rolnych 2-5 ha (około 45,4 %). Średnia wielkość powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym wynosi 4,56 ha, przy średniej krajowej 10,38 ha. 

Dominujące gałęzie przemysłu to budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Zmiany ustrojo-
we, na przełomie lat 1998-1999, a następne w 2004 r. były impulsem do wykształcenia się dodat-
kowych funkcji wolnej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej (turystycznej, rekreacyjnej i wypoczyn-
kowej), swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Turystyka i rekreacja są elementami stymu-
lującymi rozwój gospodarczy i społeczny tego województwa. Zachętą do prowadzenia tego rodza-
ju działalności gospodarczej są parki narodowe i rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000, któ-
re to elementy przyrody ze swą bioróżnorodnością pełnią naturalną funkcję ochronną dla zdrowia 
i życia człowieka. 

W województwie podkarpackim funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna Wisłosan i Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec.  Cen-
trum polskiego przemysłu lotniczego jest Dolina Lotnicza.

Uzupełnieniem wymienionych form gospodarki województwa podkarpackiego jest komunikacja 
(kolejowa, drogowa, lotnicza, informatyczna i informacyjna), budownictwo i usługi socjalno-kulturalne. 

Rozwój gospodarczy i społeczny województwa podkarpackiego jest determinowany kilkoma 
czynnikami środowiska, a zwłaszcza położeniem geografi cznym i ograniczonym dostępem do su-
rowców naturalnych. Specyfi czna sytuacja demografi czna i rozmieszczenie ludności, względne jej 
ubóstwo, słabe wyposażenie w infrastrukturę techniczną komunalną, kolejową i drogową, a także 
przemysłową, rolniczą i mieszkaniową, niski kapitał, który jest wspierany dotacjami z Unii Europej-
skiej i powiązania z państwami przygranicznymi (Ukrainą i Słowacją) – wszystkie te czynniki pro-
wadzą do naturalnych różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym, w porównaniu z pozostałymi 
województwami Polski.

Różnice w rozwoju gospodarczym i społecznym występują także między poszczególnymi gmi-
nami województwa podkarpackiego. Uznaje się, że do czynników hamujących rozwój gospodarczy 
należą mało produktywne rolnictwo, niski poziom usług i przemysłu, niska jakość zasobów ludzkich 
i ich słaba przedsiębiorczość, niski wskaźnik urbanizacji i, co istotne, wciąż zbyt niski poziom za-
angażowania kapitału zagranicznego.

Województwo podkarpackie zajmuje czternaste miejsce (na 16 województw) pod względem po-
tencjału ekonomicznego w Polsce. Produkt krajowy brutto (PKB) dla województwa wyniósł w 2011 
r. 57 028 mln zł, co stanowi około 3,7 % średniej krajowej; w przeliczeniu na 1 mieszkańca PBK 
wyniósł 2 6801 zł, co plasuje region na ostatniej pozycji w kraju.

Województwo podkarpackie jest jednym z najbardziej malowniczych i zarazem najbiedniejszych 
województw w Polsce. Próby poprawy tej trudnej sytuacji, uwarunkowanej przez naturę i historię, 
podejmowano przed wojną tworząc Centralny Okręg Przemysłowy, a w Polce Ludowej - po odkry-
ciu złóż siarki rodzimej - rozbudowując Tarnobrzeski Okręg Siarkowy i wzmacniając elementy słu-
żące produkcji sprzętu wojskowego. Dzisiaj kooperacja militarna w ramach Paktu Warszawskiego 
upadła, a zakłady metalurgiczne i lotnicze w Stalowej Woli, Rzeszowie i Mielcu oraz górnicze i che-
miczne w okolicy Tarnobrzega są ogniskami bezrobocia strukturalnego. Wiele innych przedsiębiorstw 
odczuwa skutki przebudowy gospodarczej kraju. Pojawiają się koncepcje podtrzymywania rozwoju 
tylko w najsilniejszych ośrodkach, generujących dochód, jak TC Dębica, Stomil Sanok, WSK Go-
rzyce, ICN Polfa, Browary Van Pur, Zelmer i WSK PZL w Rzeszowie. Jest to koncepcja biegunów 
rozwoju, sprzeczna ze zrównoważonym rozwojem regionów. 

Województwo podkarpackie jest najbardziej wiejskim województwem w Polsce. Wynikają z tego 
jego słabości i atuty. Dobre gleby i sprzyjający agroklimat faworyzują dla wydajnych upraw wąski 
pas na skraju Pogórza Beskidzkiego między Dębicą i Strzyżowem a Łańcutem, Leżajskiem i Prze-
myślem. Wyższe partie cechują warunki typowe dla obszarów górskich, a obszar położony na pół-
noc od tego pasa jest mało urodzajny. Niższe od przeciętnych są w tym województwie dochody 
mieszkańców, gorsze jest wyposażenie w infrastrukturę. Z drugiej strony jest to jeden z najczyst-
szych regionów w Polsce, nie obciążony emisjami przemysłowymi. Atutem są piękne krajobrazy 
Bieszczad, doliny Wiaru i Beskidu Niskiego oraz rozległych obszarów leśnych, okazałe pałace (Ba-
ranów Sandomierski, Łańcut, Krasiczyn), piękne cerkiewki i kościółki drewniane, zabytki początków 
przemysłu naftowego. Jednakże niedobór hoteli i schronisk nie pozwala na wykorzystanie poten-
cjału turystycznego. 
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Województwo podkarpackie leży na peryferiach Polski, ma jednak obiecujące położenie geogra-
fi czne na szlaku do Ukrainy oraz z Węgier i Rumunii przez Słowację do Polski. Magistrala kolejo-
wa łącząca Górny Śląsk i Kraków z Ukrainą ułatwia dostawy towarów masowych (ruda żelaza, wę-
giel, żywność), a suchy port w Przemyślu-Żurawicy przeładunek towarów na wagony o innym roz-
stawie osi przy przewozie transgranicznym do i z Ukrainy. 

Postępują prace nad budową autostrady A-4. Jednakże pozostałe linie komunikacyjne i połą-
czenia lotnicze są niedostatecznie rozwinięte.

Dobrze rozwinięta jest natomiast sieć magistralnych rurociągów przesyłowych gazu ziemnego 
i sieć przesyłowa energii elektrycznej. 

Podkarpacie wyróżnia się najwyższym w kraju przyrostem naturalnym i młodym wiekiem spo-
łeczeństwa. Udział młodzieży w wieku przedprodukcyjnym wynosi ponad 29 % (w Polsce około 
26 %). Niestety, w porównaniu ze średnią krajową niższe są tu wydatki na oświatę, kulturę i opie-
kę zdrowotną.

Możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku potwierdzone zosta-
ły przez Ministra Zdrowia po przedstawieniu operatu uzdrowiskowego, na podstawie świadectw wód 
i borowin leczniczych, i klimatu leczniczego. Decyzje, które potwierdzają o możliwości lecznictwa 
uzdrowiskowego w określonym kierunku leczniczym są następujące: 
1. Horyniec-Zdrój – leczy się choroby ortopedyczno–urazowe, choroby układu nerwowego, choro-

by reumatologiczne, osteoporoza, choroby skóry, choroby kobiece,
2. Iwonicz-Zdrój – leczy się choroby ortopedyczno–urazowe, choroby układu nerwowego, choroby 

reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, choroby układu trawienia, otyłość, oste-
oporoza, choroby kobiece,

3. Polańczyk – leczy się choroby ortopedyczno–urazowe, choroby górnych dróg oddechowych, cho-
roby reumatologiczne, choroby endokrynologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, cukrzyca,

4. Rymanów-Zdrój – leczy się choroby ortopedyczno–urazowe, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, 
choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne, choroby nerek i dróg moczowych.
Warunkami, które są niezbędne do spełnienia przez gminę, która posiada status uzdrowiska są 

zasady funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, 
ochrony środowiska, zdrowia i życia człowieka.

2.4. Środowisko naturalne 

Województwo podkarpackie posiada unikatowe obszary podgórskie i górskie o naturalnym kra-
jobrazie. Różnica wysokości, między najwyższymi wzniesieniami na południu a miejscami najniżej 
położonymi na północy, wynosi 1 200 m. Walory naturalne województwa podkarpackiego wzboga-
cają duże kompleksy leśne, bogata fl ora i fauna. 

Liczne zabytki kultury materialnej uzupełniają wyjątkowy krajobraz naturalny tego województwa.
Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są dwa parki narodowe (Bieszczadz-

ki i Magurski), 95 rezerwatów przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użyt-
ki ekologiczne, przyrodnicze stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i po-
mniki przyrody. Strefy o wybitnych walorach naturalnych i krajobrazowych, i ekologicznych wystę-
pują głównie w południowej i południowo-wschodniej części województwa.

Na rys. 2.4.1. pokazano rozmieszczenie różnych form pokrycia terenu województwa podkar-
packiego, jego gminy o statusie uzdrowiska i gminy, w których występuje zjawisko naturalnej emisji 
substancji węglowodorowych z ich złóż do środowiska, lokalizacje stacji i stanowisk pomiarowych 
do monitoringu jakości powietrza.

Obszary prawnie chronionej przyrody i krajobrazu zajmowały w 2012 r. około 797,6 tys. ha, co 
stanowiło około 44,7 % powierzchni województwa a wskaźnik ten był wyższy od krajowego, który 
kształtuje się na poziomie około 32,5 %. 

Lasy województwa podkarpackiego zajmują powierzchnię około 684,7 tys. ha. Odpowiada to 
lesistości około 37,8 %, która jest wyraźnie wyższa od średniej w kraju wynoszącej około 29,3 %.

Pokrywa glebowa województwa podkarpackiego jest zróżnicowana. W górzystej części wojewódz-
twa gleby powstały w wyniku wietrzenia skał macierzystych fl iszu karpackiego. Są to gleby gliniaste 
i pylaste, średnio przepuszczalne dla opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych. Grubość 
warstwy zwietrzeliny i głębokość zalegania wód gruntowych zależą od wysokości bezwzględnej i na-
chylenia zboczy. W dolinach rzecznych i w zagłębieniach terenu gleby powstały z utworów naniesio-
nych przez wody; są to głównie gleby brunatne i mady, średnio przepuszczalne dla wód opadowych.
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Rys. 2.4.1. Województwo podkarpackie - formy pokrycia terenu z gminami o statusie uzdrowiska i gminami z naturalną 
emisją substancji węglowodorowych; w tym lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych do monitoringu jakości 

powietrza (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Pogórze Karpat na północy województwa podkarpackiego i przyległa do niego część Kotliny 
Sandomierskiej pokryte są warstwą utworów lessowych. Na utworach lessowych powstały urodzaj-
ne czarnoziemy, które dobrze przepuszczają wody i charakteryzują się głębokim zaleganiem wód 
gruntowych.

Dna dolin rzecznych pokrywają głównie gleby piaszczyste, o składzie granulometrycznym pia-
sków gliniastych i luźnych. Gleby piaszczyste dobrze przepuszczają wody opadowe, za wyjątkiem 
namułów.

Od bonitacji gleb zależy rozkład przestrzenny użytków rolnych i leśnych. Na obszarach gór-
skich i piaszczystych nizinach, w widłach Wisły i Sanu, i u brzegu Roztocza, lesistość przekracza 
50 % z powodu niskiej przydatności gleb. W pasie środkowym Podkarpacia, na pogórzach, lesi-
stość nie przekracza 20 %.

Województwo podkarpackie jest zasobne w złoża surowców mineralnych; są to kopaliny ener-
getyczne (gaz ziemny, ropa naftowa, torfy), kopaliny chemiczne (siarka rodzima i potencjalnie dia-
tomity), kopaliny skalne (kamienie drogowe i budowlane, kruszywo naturalne, piaski kwarcowe, su-
rowce ilaste ceramiki budowlanej, gipsy i anhydryty, wapienie) i wody mineralne.

Złoża kopalin, i produkowane z nich surowce mineralne, tworzą istotny potencjał do rozwoju ro-
dzimego przemysłu. Wydobycie surowców kopalnych wymaga jednak znacznych nakładów inwesty-
cyjnych, minimalizacji konfl iktów z innym wykorzystaniem terenu, a po wyczerpaniu zasobów - re-
kultywacji i odpowiedniego zagospodarowania obszarów pogórniczych - poprzemysłowych. Koniunk-
tura surowcowa jest bardzo wrażliwa na ceny, chłonność rynku i politykę gospodarczą, a górnictwo 
i przetwórstwo surowców podlega coraz ostrzejszej konfrontacji z wymaganiami ochrony środowiska.

Klimat województwa podkarpackiego ma cechy przejściowe między klimatem oceanicznym 
i kontynentalnym. Województwo wyróżnia się 3 strefami klimatycznymi: nizinną, podgórską i gór-
ską. Strefa nizinna obejmuje Kotlinę Sandomierską, północnej części województwa. Strefa podgór-
ska obejmuje Pogórze Karpackie, środkowej części województwa. Strefa górska obejmuje Beskid 
Niski i Bieszczady, południowej części Podkarpacia. Na wielu obszarach Podkarpacia, zwłaszcza 
w dolinach i górskich kotlinach panuje swoisty mikroklimat.

Średnie roczne temperatury w województwie podkarpackim wahają się w granicach 8,3-9,50 C; 
do najcieplejszych miejsc zalicza się zachodnią część Kotliny Sandomierskiej. 

Średnie roczne sumy opadów mieszczą się w granicach 521-753 mm; najmniejsze roczne 
sumy opadów notuje się w Kotlinie Sandomierskiej (około 600-700 mm), największe w górach (oko-
ło 800-1000 mm). 

W województwie podkarpackim dominują wiatry południowo-zachodnie, zachodnie i północno-za-
chodnie, a średnia prędkość wiatru mieści się w granicach 3,0-4,1 m/s.

Nasłonecznienie województwa podkarpackiego wynosi około 1100-1500 h; stopień zachmurze-
nia nieba mieści się w granicach 4,8-5,1 oktantów (przy stopniu zachmurzenia nieba od 0 gdy nie-
bo jest bez chmur, do 8 gdy niebo jest całkowicie pokryte chmurami).

Przepływy rzek województwa podkarpackiego wahają się w dolnych granicach, zarówno w cią-
gu roku jak i z roku na rok. Szacuje się, że w średnim roku rzeki wypływające z obszaru woje-
wództwa podkarpackiego (bez Wisły) prowadzą około 5,1 mld m3 wód (około 8 % zasobów krajo-
wych). Stanowi to około 2400 m3/mieszkańca/rok (dla kraju jest około 63,1 mld m3/rok i 1 660 m3/
mieszkańca/rok).

Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych wynoszą od około 3,9 mld m3 w latach suchych, 
do około 5,0 mld m3 w latach mokrych. Zasoby wód powierzchniowych gromadzone są w zbiorni-
kach retencyjnych Sanu (Solina, Myczkowce) i Wisłoka (Besko).

Zasoby wód podziemnych są nierównomiernie rozmieszczone; szacuje się je na około 441,3 hm3. 
Zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych występują w trzech podstawowych poziomach 
wodonośnych:
1. w utworach czwartorzędowych około 361,8 hm3 (około 82 %),
2. w utworach trzeciorzędowych około 41,7 hm3 (około 9 %),
3. w utworach kredowych około 27,9 hm3 (około 6 %).

Utwory starsze prowadzą niewiele ponad 2 % ogółu dostępnych wód.
Większość udokumentowanych zasobów wód podziemnych znajduje się w Głównych Zbiorni-

kach Wód Podziemnych (GZWP), na północ od linii Dębica-Przemyśl. Łącznie zasoby dyspozycyj-
ne GZWP szacuje się na około 340 tys. m3/d.

W zależności od odległości do koryta rzeki, zmienia się głębokość zwierciadła wody podziem-
nej. Zmienia się ona także wraz ze zmianami poziomu wód rzecznych. Ma to wpływ na tarasy ni-
skie i obszary chronione wałami przeciwpowodziowymi, których gleby okresowo są nadmiernie uwil-
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gotnione. Wpływa to negatywnie na wartości użytkowe gleb i ogranicza planowanie inwestycji.
Wody wgłębne krążące swobodnie w systemie szczelin skorupy ziemskiej (wody zamknięte 

szczelnie w niektórych środowiskach skalnych i wody przypowierzchniowe) często są doskonałym 
nośnikiem wskaźników substancji węglowodorowych.

Zróżnicowanie przestrzenne województwa podkarpackiego – biologiczne i organiczne z wybra-
nymi formami infrastruktury technicznej komunalnej – posłużyło do sporządzenia pierwszych map 
(rys. 2.4.2. do 2.4.13.), których elementem są gminy istotne z powodu występowania naturalnej emi-
sji i migracji do środowiska przyrodniczego substancji węglowodorowych i dawnych wyrobisk gór-
niczych - kopanek. Zróżnicowanie przestrzenne wpływa na sposób inwestycyjnego wykorzystania 
tych obszarów, kontrolę i monitoring środowiska i jego ochronę. 

Indywidualnym elementem map są ich tła, i tak na rys. 2.4.2. pokazano jednolite części wód 
powierzchniowych, a na rys. 2.4.3. jednolite części wód podziemnych.

Rys. 2.4.2. Rozmieszczenie jednolitych części wód powierzchniowych, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną 
emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., 

Rybak T.)
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Na rys. 2.4.4. przedstawiono sieć monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, rys. 2.4.5. 
pokazuje rozmieszczenie oceny stanu i potencjału ekologicznego, rys. 2.4.6.– rozmieszczenie oce-
ny eutrofi zacji wód powierzchniowych. 

Następnie na rys. 2.4.7. pokazano rozmieszczenie oczyszczalni ścieków istniejących i projek-
towanych w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 osób, rys. 2.4.8. po-
kazuje rozmieszczenie oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładach odprowadzających ście-
ki bezpośrednio do wód.

Rys. 2.4.3. Rozmieszczenie jednolitych części wód podziemnych, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną emisją 
substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 2.4.4. Rozmieszczenie sieci monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, gmin o statusie uzdrowiska 
i gmin z naturalną emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie 

(Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 2.4.5. Rozmieszczenie oceny stanu i potencjału ekologicznego, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną 
emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., 

Rybak T.)
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Rys. 2.4.6. Rozmieszczenie oceny eutrofi zacji wód powierzchniowych, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną 
emisją substancji węglowodorowych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 2.4.7. Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków istniejących i projektowanych w aglomeracjach 
o RLM ≥ 2000, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów 

chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 2.4.8. Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładach odprowadzających ścieki bezpośrednio 
do wód, w tym gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów 

chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Dalej pokazano rozmieszczenie składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych – rys. 2.4.9. 
Ponieważ obszar województwa podkarpackiego jest w pewnych okresach zalewany wodami powo-
dziowymi, pokazano na rys. 2.4.10. obszary, które zostały tymi wodami objęte w 2010 r.

Mając powyższe na uwadze, na rys. 2.4.11. pokazano z kolei rozmieszczenie ujęć wód po-
wierzchniowych i podziemnych, na rys. 2.4.12. rozmieszczenie oceny przydatności wód do celów 
pitnych i na rys.  2.4.13. przedstawiono rozmieszczenie oceny przydatności wód do bytowania ryb.

Rys. 2.4.9. Rozmieszczenie składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, gmin o statusie uzdrowiska i gmin 
z naturalną emisją substancji węglowodorowych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 2.4.10. Rozmieszczenie gmin dotkniętych skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r., gmin o statusie uzdrowiska 
i gmin z naturalną emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie 

(Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 2.4.11. Rozmieszczenie ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną 
emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., 

Rybak T.)
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Rys. 2.4.12. Rozmieszczenie oceny przydatności wód do celów pitnych, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną 
emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., 

Rybak T.)
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Rys. 2.4.13. Rozmieszczenie oceny przydatności wód do bytowania ryb, gmin o statusie uzdrowiska i gmin z naturalną 
emisją substancji węglowodorowych, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., 

Rybak T.)
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