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3. Gmina o statusie uzdrowiska Horyniec-Zdrój
3.1. Położenie gminy Horyniec-Zdrój

Gmina Horyniec-Zdrój jest położona w północno-wschodniej części województwa podkarpac-
kiego, w powiecie lubaczowskim. Gmina Horyniec-Zdrój graniczy administracyjnie z następujący-
mi gminami województwa podkarpackiego:  od południowego zachodu z gminą Lubaczów, od za-
chodu z gminą Cieszanów, a od północy z gminą Narol. Południowo-wschodnia strona gminy Ho-
ryniec-Zdrój graniczy z Ukrainą.

Gmina Horyniec-Zdrój zajmuje obszar o powierzchni 203,1 km2, co stanowi około 15,5 % po-
wierzchni powiatu lubaczowskiego i około 1,1 % ogólnej powierzchni województwa podkarpackiego. 

Na rys. 3.1.1. pokazano położenie gminy Horyniec-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 3.1.1. Gmina Horyniec-Zdrój i obszary gmin wiejskich powiatu lubaczowskiego, na tle obszarów chronionych; 
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Obszar gminy Horyniec-Zdrój podzielony jest na 11 jednostek sołeckich: Horyniec-Zdrój (wieś 
Horyniec-Zdrój i przysiółek Świdnica), Dziewięcierz, (wieś Dziewięcierz, osiedle Dziewięcierz, osie-
dle Niwki Horynieckie), Krzywe, Nowe Brusno, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna (wieś Podemsz-
czyzna, osiedle Podemszczyzna, przysiółek Puchacze), Polanka Horyniecka, Prusie, Radruż (wieś 
Radruż, osiedle Radruż, osiedle Hałanie), Werchrata (wieś Werchrata, osiedle Werchrata, osiedle 
Monasterz), Wólka Horyniecka i jeden obręb geodezyjny Stare Brusno. Zróżnicowanie przestrzen-
ne sołectw jest duże, od 226,5 ha w przypadku Krzywego do 5 223,3 ha w przypadku Werchraty.



60

E. J. Lipińska, M. Cwynar, D. Satkowska

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfi kacja wybranych zagrożeń środowiska

Rys. 3.1.2. Rozmieszczenie miejscowości sołeckich w gminie Horyniec-Zdrój, na tle obszarów chronionych; powiat 
lubaczowski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Lp. Sołectwo Strefy ochrony uzdrowi-
skowej A, B, C

Powierzchnia
[ha] %

Powierzchnia gminy - ogółem 20 300,68 100,00

1 Horyniec – Zdrój* A i B 2514,09 12,38

2 Krzywe

C

226,54 1,12

3 Nowe Brusno 2085,82 10,27

4 Nowiny Horynieckie 526,37 2,59

5 Podemszczyzna 1624,42 8,00

6 Polanka Horyniecka 306,28 1,51

7 Radruż 2241,38 11,04

8 Wólka Horyniecka 838,08 4,13

9 Obręb geod. Stare Brusno 2423,04 11,94

10 Dziewięcierz

poza strefą

1 476,33 7,27

11 Prusie 815,00 4,01

12 Werchrata 5 223,33 25,73
* przysiółek Świdnica o pow. 40,05 ha należący do sołectwa Horyniec-Zdrój znajduje się w strefi e C ochrony uzdrowiskowej.

Tab. 3.1.1. Podział administracyjny gminy Horyniec-Zdrój; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [160])

Na rys. 3.1.2. pokazano rozmieszczenie miejscowości sołeckich w gminie Horyniec-Zdrój na tle 
obszarów chronionych. Z kolei w tab. 3.1.1. pokazano podział administracyjny gminy Horyniec-Zdrój.
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3.2. Strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej

Gmina Horyniec została utworzona 1 stycznia 1973 r. W roku 1976 miejscowość Horyniec uzy-
skała status uzdrowiska. W styczniu 2002 r. nazwa gminy Horyniec została zmieniona na Gminę 
Horyniec-Zdrój. Gmina posiada aktualny status uzdrowiska, który został ustanowiony, uchwałą Rady 
Gminy Horyniec-Zdrój Nr XXX/197/09 z dnia 14.10.2009 r. i obowiązuje w granicach administracyj-
nych gminy.

Lecznicze właściwości horynieckich źródeł siarczkowych znane były od dawna. Udokumento-
wane początki uzdrowiska to jednak dopiero koniec XIX w., kiedy to Aleksander Franciszek Oskar 
Poniński urządził pierwszy, prymitywny zakład kąpielowy.

Gospodarka terenami w gminie Horyniec-Zdrój jest prowadzona z uwzględnieniem zasad ustalo-
nych dla stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej. Zasady te zostały ustalone w celu ochrony czynników 
leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych. 

Na rys. 3.2.1. pokazano rozmieszczenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w gminie Hory-
niec-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 3.2.1. Rozmieszczenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w gminie Horyniec-Zdrój, na tle obszarów 
chronionych; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Procentowy udział terenów zieleni w strefi e A ochrony uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój wy-
nosi nie mniej niż 75 %. W skład strefy A ochrony uzdrowiskowej wchodzą obszary A1 i A2 ochro-
ny uzdrowiskowej o łącznej powierzchni 142 ha. Są to: 
1. strefa A1 ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 116 ha, która obejmuje obszar miejscowości 

Horyniec-Zdrój, który jest powiązany z Dzielnicą Lecznictwa Uzdrowiskowego (zlokalizowaną po 
północnej stronie linii kolejowej Munina – Bełżec),
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2. strefa A2 ochrony uzdrowiskowej ma powierzchnię 26 ha i obejmuje obszar miejscowości Ho-
ryniec-Zdrój, który jest powiązany z Sanatorium Uzdrowiskowym BAJKA.
Strefa B ochrony uzdrowiskowej w gminie Horyniec-Zdrój zajmuje obszar o powierzchni 2 474 ha 

i jest otuliną dla strefy A ochrony uzdrowiskowej.
Strefa C ochrony uzdrowiskowej w gminie Horyniec-Zdrój jest obszarem o powierzchni 10 309 ha 

i jest otuliną dla strefy B ochrony uzdrowiskowej.

3.3. Krajobraz gminy Horyniec- Zdrój

Obszar gminy Horyniec-Zdrój objęty jest fragmentami dwóch krain fi zycznogeografi cznych: Pła-
skowyżu Tarnogrodzkiego, należącego do Makroregionu Kotliny Sandomierskiej i Roztocza Wschod-
niego, nazywanego też Południowym, będącego skrajną częścią długiego wału Roztocza. Krawędź 
denudacyjna pochodzenia tektonicznego, o układzie północno-zachodnim, oddziela Roztocze od Pła-
skowyżu Tarnogrodzkiego. Na pograniczu obu mezoregionów leży miejscowość Horyniec-Zdrój, na 
wysokości 259 m n.p.m. W kierunku północnym od tej miejscowość pojawiają się pierwsze wznie-
sienia Roztocza. 

Na rys. 3.3.1. pokazano gminę Horyniec-Zdrój położoną w powiecie lubaczowskim, na tle jed-
nostek fi zjografi cznych i obszarów chronionych.

Rys. 3.3.1. Gmina Horyniec-Zdrój na tle jednostek fi zjografi cznych i obszarów chronionych; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Krajobraz południowej i zachodniej części gminy Horyniec-Zdrój, położonej w obrębie Płasko-
wyżu Tarnogrodzkiego, kształtują lekko pofałdowane wysoczyzny (płaskowyże) wyniesione około 
220-260 m n.p.m. i poprzedzielane płytkimi dolinami rzek i małych równin akumulacyjnych. Wyso-
czyzny są suche i piaszczyste. Z kolei doliny i obniżenia są przeważnie podmokłe i wypełnione mo-
kradłami i torfowiskami. Rozległe torfowisko w dolinie Świdnicy, w rejonie miejscowości Podemsz-
czyzna, wypełnione jest wartościową borowiną.

Krajobraz Roztocza to rozłożyste wzniesienia o charakterze płaskowyżów o silnie rozwiniętych 
równinach wierzchowinowych, przeciętnej wysokości 300-360 m n.p.m. i deniwelacjach dochodzą-
cych do 100 m. Ponad wierzchowinami wzniesień pojawiają się pojedyncze i odosobnione wzgórza 
ostańcowe, które sięgają do 390 m n.p.m. Znaczą je kopiaste kształty, strome stoki i ścięte wierz-
chołki. Najwyższe wzniesienia tej części Roztocza wznoszące się już na obrzeżach gminy, to: Wiel-
ki Dział (390,4 m n.p.m.), Krągły Goraj (388,7 m n.p.m.) i Długi Goraj (391,5 m n.p.m.).

Płaskowyż Tarnogrodzki charakteryzuje roślinność typowa dla pasa kotlin podgórskich, nato-
miast Roztocze charakteryzuje roślinność typowa dla pasa wyżyn.

3.4. Budowa geologiczna. Surowce mineralne

Obszar gminy Horyniec-Zdrój leży w obrębie dwóch jednostek geologicznych: 1) Zapadliska 
Przedkarpackiego, który obejmuje południowo-zachodnią część gminy i 2) Roztocza, który obejmu-
je część północno-wschodnią gminy. 

Granica tektoniczna między dwoma prowincjami tektonicznymi (platformą wschodnioeuropejską 
i obszarem fałdowań paleozoicznych Europy Środkowej i Zachodniej) przechodzi wzdłuż południo-
wej granicy Roztocza. Skały prekambryjskie są trzonem fałdowań paleozoicznych. Roztocze, które 
jest antykliną, wypiętrzyło się w wyniku ruchów górotwórczych w okresie trzeciorzędu i ostatecznie 
wykształciło się w czwartorzędzie. Roztocze  wypiętrza się nadal w tempie 1 mm na rok w stosun-
ku do Zapadliska Przedkarpackiego, dzięki ruchom tektonicznym. Pomiędzy Zapadliskiem Przedkar-
packim i Roztoczem występują dyslokacje (są to pionowe pęknięcia i przesunięcia warstw skalnych), 
które są powodem skomplikowanej budowy geologicznej fragmentu obszaru gminy Horyniec-Zdrój. 

Obszar Zapadliska Przedkarpackiego w rejonie gminy Horyniec-Zdrój jest zbudowany z utworów 
mioceńskich, głównie iłów, na których zalegają osady dyluwialne, gliny i piaski polodowcowe i utwo-
ry pylaste upodobnione do lessów. Roztocze Południowe jest z kolei zbudowane ze skał osado-
wych okresu kredy i trzeciorzędu. Na starszych utworach kredowych, tworzących zrąb całego Roz-
tocza, spoczywają młodsze i bardziej odporne osady trzeciorzędowe, głównie piaskowce wapniste 
i gruzełkowate wapienie. Wyścielają je płaty glin morenowych i piaski pochodzenia lodowcowego, 
te z kolei incydentalnie pokrywają grubą warstwę zbocza i dna dolin. Spotyka się też pojedyncze 
głazy narzutowe pochodzenia skandynawskiego, które są pozostałością polodowcową. 

Złoża surowców mineralnych, jakie występują na obszarze gminy Horyniec-Zdrój, to głównie su-
rowce skalne, złoża borowiny i złoża mineralnych wód siarczkowych. Udokumentowane złoża su-
rowców mineralnych leżą w granicach Południowo-Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego, w tym 
50 % w obrębie istniejącego i projektowanych rezerwatów przyrody. Złoża surowców mineralnych 
występują w miejscowościach Nowe Brusno, Podemszczyzna i Horyniec-Zdrój. Na obszarze miej-
scowości Nowe Brusno w rejonie Starego Brusna, w strefi e C ochrony uzdrowiskowej gminy Hory-
niec-Zdrój występują udokumentowane złoża margli, piasków, piaskowców i wapieni. Na obszarze 
Podemszczyzny, w strefi e C ochrony uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój, występują bogate zło-
ża borowiny leczniczej. Natomiast na obszarze miejscowości Horyniec-Zdrój, w strefi e B ochrony 
uzdrowiskowej, występują złoża wód mineralnych. 

Wielkość zasobów surowców mineralnych w gminie Horyniec-Zdrój ma charakter informacyjny. 
Podjęcie wydobycia na dużą skalę przemysłową nie jest możliwe z powodu ochrony obszarów, na 
których występują zasoby surowców mineralnych. W znikomym stopniu w rejonie Starego Brusna 
są eksploatowane złoża wapieni i piaskowców. Eksploatacja ta zaspokaja potrzeby lokalne i jest 
kontynuacją funkcjonujących na tym obszarze, od kilku wieków do II wojny światowej, kamienioło-
mów słynnej szkoły bruśnieńskiej. 

W miejscowości Podemszczyzna, występują udokumentowane złoża borowiny (torf niski) i siarcz-
kowe wody mineralne, które są wykorzystywane w celach leczniczych przez uzdrowisko Horyniec-
Zdrój. Udokumentowane złoża borowiny traktowane są jako kopaliny, których wydobycie regulowane 
jest przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze (2011). W tym celu ustanowiony został obszar 
górniczy borowiny Podemszczyzna o powierzchni 550 ha i zasobach około 380 000 m3. Uzdrowi-
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sko Horyniec ma wyłączną koncesję na jego wydobywanie i rocznie wykorzystuje najwyżej kilkaset 
Mg  tej kopaliny. Nieudokumentowane zasoby borowiny ocenia się jako bardzo zasobne; zalegają 
one w całej dolinie rzeczki Świdnicy i na obszarze gminy Cieszanów. 

Siarczkowe wody mineralne, występują na obszarze miejscowości Horyniec-Zdrój na głęboko-
ści 20-26 m p.p.t. Wody te wypływają na powierzchnię w dolinie potoku Glinianiec, jako tak zwa-
ne samowypływy. Siarczkowe wody mineralne, jako kopaliny, podlegają przepisom ustawy prawo 
geologiczne i górnicze (2011). W celu ochrony udokumentowanego złoża siarczkowych wód mine-
ralnych ustanowiono na obszarze gminy Horyniec-Zdrój 180 hektarowy obszar górniczy wód mine-
ralnych Horyniec Zdrój. 

Ochrona złóż kopalin wymaga by na ich poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie sporządza-
ne były decyzje środowiskowe w ramach prowadzonego postępowania oceny oddziaływania na śro-
dowisko inwestycji. Wydobycie złóż kopalin wymaga uzyskania koncesji w trybie przepisów usta-
wy prawo geologiczne i górnicze (2011). System koncesji jest głównym instrumentem ochrony za-
sobów kopalin.

Na rys. 3.4.1 pokazano rozmieszczenie odwiertów wód mineralnych, surowcowych odwiertów 
badawczych, udokumentowanych złóż kopalin i granic terenów górniczych w gminie Horyniec-Zdrój, 
na tle obszarów chronionych.

Rys. 3.4.1. Rozmieszczenie odwiertów wód mineralnych, surowcowych odwiertów badawczych, udokumentowanych 
złóż kopalin i granic terenów górniczych w gminie Horyniec-Zdrój, na tle obszarów chronionych; powiat lubaczowski, 

województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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3.5. Gleby

Zmienność glebowa i jakość gleb gminy Horyniec-Zdrój jest efektem różnorodności geologicz-
nej gminy. W Kotlinie Sandomierskiej osady czwartorzędowe, które są wykształcone w postaci glin 
morenowych i piasków, zalegają w dolinach rzecznych. Na tych utworach wytworzyły się gleby typu 
bielicowego. Terasy zalewowe i nadzalewowe w dolinach dopływów Lubaczówki pokrywają nadmier-
nie uwilgotnione mady pyłowe i pyłowo-ilaste. Na terasach akumulacyjnych, które nie są zalewane 
wodami rzek, tworzą się pod wpływem upraw lub drzewostanów liściastych gleby różnych typów: 
brunatne, płowe, pseudobielicowe. Na wyższych, plejstoceńskich terasach i równinach akumulacyj-
nych zbudowanych z luźnych, słabogliniastych i gliniastych piasków polodowcowych wykształciły się 
gleby należące do klasy gleb bielicowych. 

Gmina Horyniec-Zdrój posiada średniej jakości gleby, które są zaliczane według kompleksu przy-
datności rolniczej do III i IV klasy bonitacyjnej. Są to gleby brunatne i rędziny wytworzone z wapie-
ni i gleby bielicowe, które zalegają na piaskach, gleby pseudobielicowe i torfy zaliczane do V i VI 
klasy bonitacyjnej. Czarne ziemie występują w rejonie miejscowości Horyniec-Zdrój (strefa B ochro-
ny uzdrowiskowej), Radruża i Nowego Brusna (strefa C ochrony uzdrowiskowej). Czarnoziemy są 
częściej degradowane i z tego powodu zostały zakwalifi kowane jako użytki zielone słabe.

Torfy występują w Podemszczyźnie (strefa C ochrony uzdrowiskowej), Prusiu (poza strefami 
ochrony uzdrowiskowej) i Wólce Horynieckiej (strefa C ochrony uzdrowiskowej). Jakość gleb torfo-
wych zależy od zamulenia, zmurszenia i od układu stosunków wodnych. Gleby te zostały zakwali-
fi kowane jako użytki zielone słabe i bardzo słabe. 

Rędziny występują w okolicach Nowego Brusna (strefa C ochrony uzdrowiskowej), Dziewię-
cierza i Werchraty (poza strefami uzdrowiskowymi). Miejscami występują gleby brunatne lub gleby 
próchniczne czarnoziemne. Gleby te zostały zakwalifi kowane w klasie IV i lokalnie w klasie III i na-
leżą do kompleksu pszennego dobrego i wadliwego i żytniego dobrego.

Na Roztoczu podłoże dla gleb stanowią, obok piasków, także skały lite: kredowe, margle, opo-
ki i gezy, a w wyższych partiach mioceńskie piaski, piaskowce i wapienie. W wyższych partiach 
na podłożu tym wykształciły się gleby brunatne względnie rędziny. W zagłębieniach terenu wypeł-
nionych słabo gliniastymi lub luźnymi piaskami wykształciły się gleby rdzawe i bielicowe. Przydat-
ność tych gleb dla rolnictwa jest ograniczona i z tego powodu znaczne powierzchnie porastają lasy.

Stopień zanieczyszczenia chemicznego gleb gminy Horyniec-Zdrój jest niewielki. Na obszarze 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie stwierdzono znaczącego wpływu emisji przemysłowych na po-
ziom zawartości metali ciężkich i aktywność promieniotwórczą w glebie. Z powodu zawartości me-
tali ciężkich gleby gminy Horyniec-Zdrój mieszczą się w grupie A standardów jakości gleby, czyli 
o największej czystości. Zanieczyszczenia gleb mają charakter liniowy (występują głównie wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych) i punktowy (odnoszący się do działalności bytowej lub gospodarczej).

3.6. Warunki klimatyczne

Gmina Horyniec-Zdrój leży na pograniczu dwóch krain klimatycznych: 1) regionu Wyżyny Lubel-
skiej, który obejmuje Roztocze i 2) subregionu Kotliny Sandomierskiej, który obejmuje obszary Pła-
skowyżu Tarnogrodzkiego. Pomiędzy klimatami obu krain nie ma większych różnic. Klimat Roztocza 
jest pod wpływem oddziaływania wyżyn i wpływów kontynentalnych. Wyróżnia się dłuższą i bardziej 
mroźną zimą i dłuższym i ciepłym latem. Klimat tego obszaru charakteryzuje się najniższą w kra-
ju liczbą dni z układami niżowymi, najmniejszym zachmurzeniem i najdłuższym nasłonecznieniem. 
Największe nasłonecznienie w porze zimowej występuje w lutym, a w porze letniej od czerwca do 
września. W lecie jest około 75 dni bezchmurnych. Średnia temperatura roku wynosi 7°C, w tym 
lata 18,1°C, a zimy minus 4,2°C. Roczna suma opadów to około 700 mm. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się stosunkowo długo, około 172 dni. Największa pokrywa śnieżna 
przypada na styczeń, luty i grudzień. Ustalono, że w samym Horyńcu, w którego rejonie występuje 
lokalny mikroklimat, latem jest około o jeden stopień chłodniej, a w zimie o jeden stopień cieplej. 

Dominują wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Najmniej wiatrów przypada na kierunek pół-
nocny i północno-wschodni. W rejonie miejscowości Horyniec-Zdrój występuje bardzo duża liczba 
ciszy, około 33 %. Obszary o większej sile wiatrów znajdują się na odkrytych wzniesieniach pomię-
dzy lasami. W dolinach z powodu okresów dużej ciszy występują mgły i dłuższe stagnacje powie-
trza chłodnego o podwyższonej wilgotności względnej.
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Klimat obszarów graniczących z Roztoczem od południowego-zachodu jest łagodniejszy i ma 
długi okres wegetacyjny. Płaskowyż Tarnogrodzki charakteryzuje się najdłuższym okresem wegeta-
cyjnym w Polsce. 

Występujące w rejonie gminy Horynie-Zdrój warunki klimatyczne są szczególnie korzystne dla 
turystyki i wypoczynku. Przeważające w tych stronach drzewostany sosnowe wytwarzają fi toklimat, 
który jest przesycony oparami olejków eterycznych. 

3.7. Wody powierzchniowe

Obszar gminy Horyniec-Zdrój cechuje znikoma sieć wód powierzchniowych i okazjonalne wystę-
powanie źródeł naturalnych, niekiedy bardzo obfi tych, typu wywierzyskowego. Pasma wzgórz Roz-
tocza rozdzielają przeważnie suche doliny i wąwozy.

Obszar gminy Horyniec-Zdrój należy do dorzecza górnej Wisły, w obrębie dwóch jednostek hy-
drografi cznych Sanu i Bugu, które są oddalone od siebie o 40 km. Wody powierzchniowe gminy 
Horyniec-Zdrój to rzeki i potoki. Wielkość zasobów wód powierzchniowych jest niestabilna. Proble-
mem jest też ich dyspozycyjność, która jest spowodowana zróżnicowanymi warunkami hydrologicz-
nymi w kolejnych latach.

Na rys. 3.7.1. pokazano rozmieszczenie gminy Horyniec-Zdrój w układzie hydrografi cznym na 
tle obszarów chronionych.

Rys. 3.7.1. Gmina Horyniec-Zdrój w układzie hydrografi cznym, na tle obszarów chronionych; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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W granicach administracyjnych gminy Horyniec-Zdrój występują źródłowe odcinki dopływów rze-
ki Lubaczówki i Tanwi (dorzecze Sanu) i Raty (dorzecze Bugu). W dorzeczu Lubaczówki znajdu-
ją się rzeki Baszenka, Radrużka, Słotwina i Świdnica z dopływami Dublen i Nowiny, i potok Glinia-
niec. Rzeki i dopływy odwadniają południowo-wschodnią część gminy Horyniec-Zdrój. Do rzeki Tan-
wi uchodzi rzeka Wirowa z dopływem (rzeka Brusienka), która odwadnia północno-zachodnią część 
gminy Horyniec-Zdrój. Rzeka Rata, lewobrzeżny dopływ Bugu w strefi e przygranicznej z Ukrainą, 
w rejonie Werchraty, odwadnia teren północno-wschodni gminy Horyniec-Zdrój. W tab. 3.7.1. poda-
no położenie gminy Horyniec-Zdrój w zlewniach Sanu i Bugu.

Tab. 3.7.1. Położenie gminy Horyniec-Zdrój w zlewniach Sanu i Bugu (źródło: [93])

Gmina Horyniec-Zdrój
% powierzchni gminy na obszarze zlewni rzek:

SAN
(Lubaczówka, Tanew, Wirowa)

BUG
(Rata, Sołokija)

strefa A ochrony uzdrowiskowej 1,5 0,0

strefa B ochrony uzdrowiskowej 23,5 0,0

strefa C ochrony uzdrowiskowej 94,6 9,2

Poza strefą ochrony uzdrowiskowej 6,4 68,1

Najwyższe przepływy w rzekach gminy Horyniec-Zdrój są obserwowane od marca, gdy zaczyna 
topnieć śnieg na Roztoczu. Maksimum zjawiska występuje w kwietniu. Najniższe przepływy obser-
wuje się w jesieni i zimie; większość minimalnych przepływów występuje od września do grudnia. 

Na obszarze gminy Horyniec-Zdrój występują dwa rodzaje wezbrań: roztopowe i opadowe. Wez-
brania roztopowe, w odróżnieniu od wezbrań opadowych, charakteryzuje niższa kulminacja fal po-
wodziowych i dłuższy czas trwania. Wezbrania opadowe, spowodowane deszczami nawalnymi, po-
wodują szybko przesuwające się kulminacje fal powodziowych. 

Wody powierzchniowe nie stanowią źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Horyniec-
Zdrój. Do większych zbiorników wód powierzchniowych należą: zalew kąpielowy w Horyńcu-Zdroju 
o powierzchni lustra wody 3,6 ha, który jest zlokalizowany na rzece Radrużka i podworskie stawy 
rybne z XIX wieku w Podemszczyźnie o powierzchni 14,44 ha. 

W tab. 3.7.2. pokazano cieki na obszarze gminy Horyniec-Zdrój w porządku hydrografi cznym.

Tab. 3.7.2. Cieki na obszarze gminy Horyniec-Zdrój w porządku hydrografi cznym; powiat lubaczowski, województwo 
podkarpackie (źródło: [18])

Lp. Nazwa cieku
Całkowita 
długość

(km)

Odbiornik
(rząd)

Dopływ
(strona do-

pływu)
Obszar gminy Strefa ochrony 

uzdrowiskowej

Zlewnia: Bug (226)
1. Rata 77,0 Bug (II) lewy Werchrata, Prusie poza strefą

Zlewnia: San od Wiaru do Wisłoka (225)
2. Baszenka 14,45 Sołotwa(IV) prawy Wólka Horyniecka C
3. Radrużka 5,40 Papiernia V) lewy Radruż, Horyniec-Zdrój B, C
4. Słotwina 2,00 Papiernia (V) prawy Horyniec-Zdrój A, B, C
5. Świdnica 18,40 Sołotwa(IV) prawy Podemszczyzna C

6. Dublen 2,60 Świdnica (V) prawy Nowiny Horynieckie, 
Horyniec-Zdrój, Podemszczyzna B, C

7. Nowiny 2,80 Świdnica (V) lewy Nowiny Horynieckie, 
Polanka Horyniecka C

8. Glinianiec 3,60 Papiernia (V) lewy Radruż, Horyniec-Zdrój B, C
Zlewnia: Tanew (228)

9. Brusienka 27,10 Wirowa (IV) prawy Nowe Brusno, 
Polanka Horyniecka C
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3.8. Wody podziemne

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, które mają znaczenie i nadają się do wykorzystania 
gospodarczego związane są z wielkimi jednostkami geologicznymi Roztocza i Zapadliska Przedkar-
packiego. 

Zapadlisko Przedkarpackie jest niecką wypełnioną utworami mioceńskimi, na których zalegają 
utwory czwartorzędowe o różnej miąższości. Wody podziemne w brzeżnej strefi e Zapadliska Przed-
karpackiego, na styku z Roztoczem, są wiązane licznymi dyslokacjami, które tworzą próg wokół Za-
padliska Przedkarpackiego. Z tego powodu występują w niektórych rejonach wody artezyjskie. Na-
pięciom w warstwie wodonośnej w tym rejonie sprzyjają grube trzydzieści dwie serie utworów ila-
stych, słabo porowatych i mało przepuszczalnych, które występują w stropie warstwy wodonośnej. 
W brzeżnej strefi e Zapadliska Przedkarpackiego występuje jeden poziom wód, który jest powiązany 
z utworami piaszczystymi. Poziom ten, serii gipsowo-anhydrytowej, jest silnie zmineralizowany przez 
siarkowodór. Występowanie czwartorzędowych wód jest związane z budową geologiczną podłoża. 
Miąższość czwartorzędu wynosi 10-20 m w części południowo zachodniej Zapadliska Przedkarpac-
kiego i są to tereny najbardziej zasobne w wody gruntowe.

Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości od 0,8 m do 5,0 m p.p.t. w rejonie Świd-
nicy, na głębokości od 2,3 m do około 4,0 m p.p.t. w Polance Horynieckiej, w Podemszczyźnie na 
głębokości około 7,0 m p.p.t. i w obrębie Krzywego około 12,4 m p.p.t. W południowej części Ho-
ryńca-Zdroju wody gruntowe występują na głębokości od 2-6 m p.p.t. Na wysoczyznach miąższość 
czwartorzędu maleje do 4-6 m, a zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 2-6 m p.p.t. 
(zlokalizowane w południowej części gminy Horyniec-Zdrój). Na Roztoczu wody podziemne wystę-
pują zarówno w utworach kredowych, jak i w spoczywających na nich utworach trzeciorzędowych. 
Utwory kredowe należą do zasobnych w wodę. Najkorzystniejsze warunki wodonośne panują na 
głębokości 25-75 m p.p.t., a wydajność studzien waha się od kilku do 100 m3/h. 

Korzystne warunki hydrogeologiczne gminy Horyniec-Zdrój sprawiają, że Roztocze jest najwięk-
szym rezerwuarem wód podziemnych. Większość wód podziemnych występuje w utworach czwar-
torzędowych, w dalszej kolejności mają znaczenie wody trzeciorzędowe i kredowe. Wody z utwo-
rów kredowych i trzeciorzędowych występują jako słodkie i mineralne. 

Rejon występowania wód mineralnych związany jest z utworami gipsowo-anhydrytowymi i są 
to wody typu siarczanowego. Występują jako wody typu artezyjskiego, czyli po nawierceniu wypły-
wają samoczynnie. Rejon ich występowania to południowy wschód od Horyńca i wzdłuż strefy Za-
padliska Przedkarpackiego na południowy zachód od linii wychodni iłów krakowieckich. Na obsza-
rze gminy jest szereg źródeł, które wypływają z serii wapieni, piaskowców, piasków, margli i utwo-
rów żwirowych. Rejon ich występowania to podnóże Roztocza.

Na obszarze miejscowości Horyniec-Zdrój występuje udokumentowane złoże siarczkowe wód 
mineralnych Horyniec Zdrój, o zasobach eksploatacyjnych 12,0 m³/h. Na potrzeby lecznictwa wy-
konano na tym złożu dwa ujęcia wód siarczkowych: ujęcie Róża III i ujęcie Róża IV. Woda z od-
wiertu Róża III ma temperaturę 13,5ºC i 35 mg/l zawartości siarkowodoru. Ujęcie wód siarczkowych 
Róża IV jest ujęciem awaryjnym.

W tab. 3.8.1. pokazano zasoby i wydobycie wód mineralnych ze złoża Horyniec-Zdrój na tle 
województwa podkarpackiego.

Tab. 3.8.1. Zasoby i wydobycie wód mineralnych ze złoża Horyniec-Zdrój (powiat lubaczowski) i w województwie 
podkarpackim, w 2012 r. (źródło: [147])

Nazwa złoża Typ 
wody

Zasoby geologiczne bilansowe
Pobór

(m3/rok)dyspozycyjne 
(m3/h)

eksploatacyjne
(m3/h)

Horyniec-Zdrój* (strefa A i B ochrony uzdrowiskowej)
(złoże objęte koncesją na eksploatację) Ls 44,80 12,00 14 017,00

Województwo podkarpackie 44,80 102,15 38 952,10
Objaśnienia:
Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/l)
* złoża objęte koncesją na eksploatację

Mieszkańcy gminy Horyniec-Zdrój zaopatrywani są w wodę pitną, która jest ujmowana za po-
mocą studni wierconych i studni kopanych o wydajności do 100 m3/h.
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Na rys. 3.8.1. przedstawiono  położenie gminy Horyniec-Zdrój w jednolitych częściach wód pod-
ziemnych Nr 109 i Nr 127 na tle obszarów chronionych.

Rys. 3.8.1. Gmina Horyniec-Zdrój na tle jednolitych części wód podziemnych Nr 109 i Nr 127 i obszarów chronionych; 
województwo podkarpackie, województwo lubelskie (Lipińska E.J., Rybak T.)

3.9. Przyroda i obszary chronione

Obszar gminy Horyniec-Zdrój jest objęty ochroną krajobrazu. Obszary i obiekty chronione w gmi-
nie Horyniec-Zdrój są objęte ochroną konserwatorską, a obiekty i zespoły zabytkowe są wpisane 
do rejestru zabytków. Około 2/3 gminy należy do Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowe-
go, z wyłączeniem zabudowy miejscowości Horyniec-Zdrój. Pozostała 1/3 część gminy, która zaj-
muje południowo-zachodnią jej stronę, jest położona w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu. Granica między tymi dwoma chronionymi obszarami ciągnie się wzdłuż dróg 
powiatowych Płazów-Nowe Brusno-Horyniec Zdrój i dalej na wschód od Horyńca równoleżnikowo 
do granicy z Ukrainą. 

W granicach administracyjnych gminy Horyniec-Zdrój znajduje się rezerwat przyrody Sołokija 
o powierzchni 7,43 ha i osiem obiektów uznanych za pomniki przyrody.

Na obszarze gminy Horyniec-Zdrój występują gatunki roślin bardzo rzadkich, często reliktowych 
i podlegających ochronie. Oprócz typowych dla tej części kraju gatunków środkowoeuropejskich, wy-
stępują tu rośliny północne, górskie, syberyjskie i stepowe, jak na przykład czosnek niedźwiedzi, ży-
wiec gruczołkowaty, przetacznik górski, lulecznica kraińska i sałatnica leśna.

Na rys. 3.9.1. pokazano położenie gminy Horyniec-Zdrój na tle obszarów chronionych.
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Rys. 3.9.1. Gmina Horyniec-Zdrój i gminy ościenne na tle obszarów chronionych; powiat lubaczowski, województwo 
podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (ROCK) został utworzony na mocy Uchwały 
Nr XX/148/87 byłej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu z dnia 25.06.1987 r. w sprawie ob-
szarów chronionego krajobrazu na obszarze ówczesnego województwa przemyskiego. Cały obszar 
Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 31 574 ha, która obejmu-
je cztery gminy: Narol, Horyniec-Zdrój, Cieszanów i Lubaczów. 

W gminie Horyniec-Zdrój obszar Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zajmuje po-
wierzchnię 7 356 ha, czyli około 36 % powierzchni całej gminy. Obszar ten pełni funkcję otuliny Po-
łudnioworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Cechuje 
się on wysokim stopniem naturalnego krajobrazu i dużą lesistością, około 52 %. Przepuszczalność 
wapiennego podłoża skalnego powoduje, że pojawiają się tu zjawiska krasowe. 

Lasy w Roztoczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu są cennym elementem fl ory. Wystę-
pujące tu wyjątkowe starodrzewie było powodem, że wyznaczono 2 rezerwaty przyrody Jedlina i Mi-
nokąt. Pierwszy z nich, tak zwany Wielki las, występujący w okolicach Tyńca, obejmuje ochroną 
starodrzew jodłowy o powierzchni 67 ha. Drugi, rezerwat Minokąt w Kadłubiskach o pow. 23,5 ha, 
obejmuje ochroną las jodłowo-bukowy o cechach lasu naturalnego, z charakterystycznym runem bu-
czyny karpackiej. Na jego obszarze rośnie kilka jodeł, które uznano za pomniki przyrody. Występu-
ją tu też rzadkie gatunki ptaków i zwierząt: Perkoz Rdzawoszyi gniazdujący na stawach w Rudzie 
Różanieckiej i Lublińcu Nowym i Puchacz w okolicy Rudy Różanieckiej.
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Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (PPK) powstał na mocy Uchwały Nr VII/40/89 by-
łej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu z dnia 13.07.1989 r. Południoworoztoczański Park 
Krajobrazowy ma powierzchnię 20 256 ha. Obecnie usytuowany jest on na obszarze dwóch woje-
wództw: podkarpackiego, gdzie ma powierzchnię 16 237 ha (80 % powierzchni parku w gminach 
Narol i Horyniec-Zdrój) i lubelskiego, gdzie ma powierzchnię 4 019 ha (20 % powierzchni parku 
w gminie Lubycza Królewska). 

Na obszarze gminy Horyniec-Zdrój Południoworoztoczański Park Krajobrazowy obejmuje po-
wierzchnię 12 922 ha, co stanowi około 64 % powierzchni całej gminy. Charakterystyczną cechą 
Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego jest zróżnicowana budowa geomorfologiczna: gar-
by, płaskowyże, pagórki i wąwozy oraz obniżenia dolin i kotlin. Występują tu unikatowe progi skal-
ne zwane szumami albo szypotami w dnie rzeki Tanwi. Znaczącym dopływem Tanwi jest rzeczka 
Jeleń z najwyższym (1,5 m) naturalnym wodospadem na Roztoczu. 

W Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym dominują bory sosnowe i jodłowe a także 
buczyna karpacka. Występuje tu też wiele gatunków roślin chronionych, na przykład barwinek po-
spolity, widłaki, rosiczki, paprotniki. Faunę reprezentują wydra, borsuk, kuna leśna, gronostaj i łasi-
ca, pustułka, orlik puchacz, dudek oraz bocian czarny.

Osobliwością geologiczną Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego są skalne wychod-
nie wapienno-margliste w Monastyrzu uznane za pomnik przyrody. W miejscowości Werchrata, na 
polach, występują skamieniałe drewna taksonii sekwojowatych, które mają około 3 mln lat. Pozo-
stałości skamieniałych drzew na Roztoczu Południowym stanowią największe skupisko tego typu 
fosyliów w Polsce.

Na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono 3 rezerwaty przy-
rody Sołokija, Źródła Tanwi i Jalinka i 8 pomników przyrody, które ujęto w pięciu pozycjach poniżej:
1. dąb szypułkowy w m. Wólka Horyniecka o obwodzie 600 cm, (Nadleśnictwo Lubaczów, strefa 

C ochrony uzdrowiskowej),
2. dąb szypułkowy w m. Świdnica o obwodzie ponad 400 cm, (teren prywatny, strefa C ochrony 

uzdrowiskowej),
3. grusza polna o obwodzie 260 cm na obszarze Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju, strefa 

A ochrony uzdrowiskowej,
4. dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm na obszarze Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju, strefa 

A ochrony uzdrowiskowej,
5. cztery ostańce skalne w m. Monasterz, poza strefą ochrony uzdrowiskowej.

Utworzono dwa stanowiska dokumentacyjne Piaskownia w Dziewięcierzu (utworzone na mocy 
rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 40/07 z dnia 26.07.2007 r.) i Kamienie Kultu Słoń-
ca, którymi są 2 ostańce wapienne (utworzone na mocy rozporządzenia byłego Wojewody Przemy-
skiego Nr 23 z dnia 5.06.1998 r.). 

Obszar gminy Horyniec-Zdrój charakteryzuje się dużym stopniem zalesienia. Grunty leśne zaj-
mują obszar 11 963,4 ha i jest to około 57,7 % lesistości. Lasy w rejonie Roztocza zajmują ponad 
50 % powierzchni obszaru, a na Płaskowyżu niecałe 40 %. Wśród zbiorowisk leśnych Roztocza wy-
stępują głównie lasy i bory świeże oraz lasy i bory mieszane. Drzewostan tych lasów tworzy głów-
nie sosna. Naturalne dla tego obszaru są żyzne buczyny karpackie (forma podgórska) o odmianie 
roztoczańskiej. Porastają one wyższe partie wzniesień i liczne tu wąwozy i parowy. Rozległe poła-
cie takich buczyn spotyka się w rejonie Nowin Horynieckich (Las Buczyna) i Werchraty. Pośród ży-
znych lasów liściastych pojawiają się zespoły typowo grądowe, między innymi w okolicach Nowin 
Horynieckich. W nielicznych skupiskach zachowały się drzewostany jodłowe. Duża część roztoczań-
skich lasów rośnie na gruntach porolnych a część z nich powstała z samosiewów. 

Środowisko leśne gminy Horyniec-Zdrój wyróżnia się bogactwem i różnorodnością gatunków. 
Szczególnie interesujące są środkowe partie Roztocza, gdzie, z powodu wysiedleń ludności po II 
wojnie światowej, na gruntach porolnych nastąpiła naturalna sukcesja lasu. 

W tab. 3.9.1. pokazano powierzchnie gruntów leśnych w gminie Horyniec-Zdrój na tle powia-
tu lubaczowskiego.
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Tab. 3.9.1. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Horyniec-Zdrój na tle powiatu lubaczowskiego w 2012 r., 
województwo podkarpackie (źródło: [8])

Powierzchnia gruntów leśnych

Gmina Horyniec-Zdrój
(strefa A, B i C ochrony 

uzdrowiskowej oraz pozostały 
obszar gminy)

Powiat lubaczowski

ha % ha %

Ogółem 11963,4 100,0 63564,5 100,0

grunty leśne 
publiczne

razem 11100,3 92,8 58002,5 91,2
własność 
Skarbu
Państwa

razem 10340,8 86,4 51245,4 80,6
w zarządzie Lasów 
Państwowych 10308,8 86,2 51046,4 80,3

własność Gmin 759,5 6,3 6757,1 10,6
Prywatne 863,1 7,2 5562 8,7
Lesistość 57,7 4

 
Część obszaru gminy Horyniec-Zdrój została włączona do Europejskiej Sieci Ekologicznej NA-

TURA 2000. W obrębie gminy występują dwa obszary chronione: Obszar Specjalnej Ochrony Pta-
ków Roztocze (kod obszaru PLB060012) i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Horyniec (kod ob-
szaru PLH180017). Obszar Roztocze zajmuje powierzchnię 13852,31 ha, co stanowi około 68,2 % 
ogólnej powierzchni gminy. Przedmiotem ochrony jest 70 gatunków ptaków leśnych, wodnych i błot-
nych, w tym bardzo rzadko występujące, m. in.: Kormoran mały, Czapla modronosa, Pelikan kę-
dzierzawy, Kania ruda, Błotniak stepowy, Orlik grubodzioby, Orzeł przedni, Gadożer, Szablodziób, 
Pliszka cytrynowa. Celem ochrony jest zachowanie populacji ptaków przez zabezpieczenie kluczo-
wych dla ich przetrwania miejsc żerowania i gniazdowania. Obszar Horyniec obejmuje tereny poło-
żone przy granicy z Ukrainą, na północ i na zachód od miejscowości Horyniec-Zdrój, na obszarze 
gminy obszar zajmuje powierzchnię 4453,06 ha, co stanowi około 21,92 % ogólnej jej powierzch-
ni. Przedmiotem ochrony są kompleksy leśne służące za ostoję dla wilka, wilgotne łąki z bogatą 
fauną rzadkich motyli i cenne zimowiska, w tym kolonie rozrodcze nietoperzy, które zasiedliły bun-
kry po II wojnie światowej.

3.10. Użytkowanie gruntów

Gmina Horyniec-Zdrój jest gminą typu rolniczego. W tab. 3.10.1. pokazano użytkowanie grun-
tów w gminie Horyniec-Zdrój na tle powiatu lubaczowskiego. Natomiast na rys.  3.10.1. pokazano 
procent użytków rolnych w miastach i gminach powiatu lubaczowskiego.

Tab. 3.10.1 Użytkowanie gruntów w gminie Horyniec-Zdrój na tle powiatu lubaczowskiego, wg stanu na dzień 
1.01.2012 r., województwo podkarpackie (źródło: [8])

Powierzchnia użytków rolnych
Gmina Horyniec-Zdrój Powiat lubaczowski

ha % ha %
Powierzchnia ogółem 20 310 100,0 130 837 100,0
Użytki rolne ogółem, 7 542 37,1 61 922 47,3

w tym:

grunty orne 5 286 26,0 38 316 29,3
sady 8 0,04 161 0,1
łąki trwałe 669 3,3 10 401 7,9
pastwiska trwałe 1 254 6,2 10 028 7,7

Grunty leśne łącznie z gruntami zadrzewionymi i za-
krzewionymi 12 198 60,1 63 999 48,9

Pozostałe grunty 570 2,8 4916 3,8



73

Gmina o statusie uzdrowiska Horyniec-Zdrój

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

12,2%

17,6%

2,0%

17,7%

1,2%12,0%
0,6%

10,9%

13,3%

9,5%
3,0% Horyniec-Zdrój

Lubaczów  gm.w iejska
Cieszanów  miasto
Cieszanów  w ieś
Narol miasto
Narol w ieś

Oleszyce miasto
Oleszyce w ieś
Stary Dzików
Wielkie Oczy
Lubaczów  gm.miejska

Rys. 3.10.1. Procent użytków rolnych w miastach i gminach powiatu lubaczowskiego, wg stanu na dzień 1.01.2012 r.; 
województwo podkarpackie (źródło: [8])

Na obszarze gminy znajduje się ogółem 7 542 ha użytków rolnych, w tym 5 286 ha gruntów 
ornych, 669 ha łąk i 1 254 ha pastwisk. Znikomy odsetek użytków rolnych w gminie stanowią sady 
(około 0,04 %). Użytki rolne zajmują około 37,1 % ogólnej powierzchni gminy. W strefi e A ochrony 
uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój brak jest użytków rolnych. Grunty zdegradowane i zdewasto-
wane zajmują powierzchnię 1,75 ha. Na rys. 3.10.2. pokazano rozmieszczenie form pokrycia tere-
nu na obszarze gminy Horyniec-Zdrój na tle obszarów chronionych. 

Rys. 3.10.2. Rozmieszczenie form pokrycia terenu na obszarze gminy Horyniec-Zdrój, na tle obszarów chronionych; 
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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3.11. Infrastruktura techniczna

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w 2012 r. na obszarze gminy Horyniec-Zdrój 
wynosiła 38,8 km, co stanowiło około 7,13 % całej sieci powiatu lubaczowskiego. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 50,9 km, co stanowiło około 10,48 % całej sie-
ci powiatu lubaczowskiego. 

Natomiast długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej wynosiła 0,340 km, co stanowiło około 
0,07% całej sieci powiatu lubaczowskiego. 

Północno-zachodnim obrzeżem gminy jest poprowadzony tranzytem gazociąg przesyłowy Szczut-
ków-Komarów (województwo lubelskie) CN 6,4 MPa, który zasila układy gazownicze kilku gmin lu-
baczowskich i tomaszowskich. 

Wyposażenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową w gminie Horyniec-Zdrój na tle po-
wiatu lubaczowskiego pokazano w tab. 3.11.1. 

Tab. 3.11.1. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w gminie Horyniec-Zdrój na tle powiatu lubaczowskiego 
w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

Wyszczególnienie
Gmina Horyniec-Zdrój 

(strefa A, B i C ochrony uzdrowiskowej 
oraz pozostały obszar gminy)

Powiat 
lubaczowski

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej w km 38,8 543,9
Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w szt. 925 11929,0

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 3 638,0 51 203,0

% ludności korzystającej z sieci wodociągowej 73,2 89,4

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 50,9 485,8
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w szt. 481,0 7527,0

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 2 773,0 35 910,0

% ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 55,8 62,7

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej w km 0,340 471,6*
Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych w szt. 2 7 978,0

Odbiorcy gazu – gospodarstwa domowe 2 6 965,0
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem – 
gospodarstwa domowe 2 3055,0

Liczba ludności korzystającej z sieci gazowej 17 23 314,0

% ludności korzystającej z sieci gazowej 0,34 40,7

* dane za 2011 r.

W gminie Horyniec-Zdrój nie ma lokalnych sieci cieplnych. Ogrzewanie obiektów i produkcja 
ciepłej wody użytkowej odbywa się przez indywidualne źródła energii. 

Sieć elektroenergetyczną gminy Horyniec-Zdrój tworzą dwa niezależne od siebie układy: regio-
nalny i lokalny. Układ regionalny prowadzony jest tranzytem przez północno-zachodnie obrzeże gmi-
ny i obejmuje istniejącą linię wysokiego napięcia WN 110 kV relacji Tomaszów Lubelski-Jarosław. 
Układ lokalny tworzy pięć napowietrznych linii średniego napięcia SN 15 kV z punktem odłączniko-
wym w Horyńcu-Zdroju (usprawniający sterowanie przesyłem energii elektrycznej na obszarze gminy), 
system kilkudziesięciu stacji transformatorowych 15/04 kV i sieć niskiego napięcia NN 220/380 V.

Sieć łączności na obszarze gminy Horyniec-Zdrój jest dobrze rozwinięta, natomiast sieć teleko-
munikacyjną uzupełnia telefonia bezprzewodowa. Na obszarze gminy zlokalizowanych jest siedem 
stacji bazowych telefonii komórkowej.

Sieć komunikacyjną na obszarze gminy Horyniec-Zdrój tworzą droga wojewódzka nr 867 o dłu-
gości 23,793 km, drogi powiatowe o łącznej długości 38,360 km i drogi gminne i linia kolejowa nr 
101 Munina-Hrebenne. Drogą wojewódzką nr 867 Sieniawa-Hrebenne, przez Oleszyce-Lubaczów-
Horyniec Zdrój-Werchratę-Prusie prowadzony jest ruch turystyczny i towarowy w kierunku przejścia 
granicznego w Hrebennem. Nawierzchnia dróg jest zróżnicowana i obejmuje drogi nieutwardzone 
i drogi utwardzone o różnorodnej, pod względem jakości, nawierzchni bitumicznej.
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3.12. Gospodarka

Na obszarze gminy Horyniec-Zdrój działają podmioty gospodarcze o randze międzynarodowej, 
ogólnokrajowej i lokalnej. W rejestrze REGON w 2012 r. zarejestrowanych było 249 podmiotów go-
spodarczych, w tym 233 należących do sektora prywatnego. Zatrudnienie w gospodarce narodowej 
obejmuje około 666 osób, w tym 281 mężczyzn i 385 kobiet.

Strukturę własności podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Horyniec-
Zdrój pokazano w tab. 3.12.1.

Tab. 3.12.1. Struktura własności podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Horyniec-Zdrój 
w 2012 r.; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Forma własności podmiotu
Gmina Horyniec-Zdrój

(strefa A, B i C ochrony uzdrowiskowej 
oraz pozostały obszar gminy)

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 249

Sektor publiczny ogółem 16
w tym:
- państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
- spółki handlowe

10
2

Sektor prywatny ogółem 233
w tym:
- osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą
- spółki handlowe
- spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
- spółdzielnie
- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

191
7
1
4

13

W gminie dominuje własność prywatna, co stanowi około 93,5 % ogólnej liczby podmiotów go-
spodarczych. Sektor publiczny reprezentowało 16 podmiotów gospodarczych, wśród których prze-
ważały podmioty państwowe i samorządu terytorialnego.

Liczba podmiotów ogółem w rejestrze REGON w latach 2000-2012 na obszarze gminy Horyniec-
Zdrój sukcesywnie wzrastała od 166 podmiotów w 2000 r. do 249 podmiotów w 2012 r. (rys. 3.12.1.). 

Rys. 3.12.1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Horyniec-Zdrój w latach 2000-
2012; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Gmina Horyniec-Zdrój zajmuje czwarte miejsce w powiecie lubaczowskim pod względem liczby 
podmiotów gospodarczych. Na rys. 3.12.2. pokazano liczbę podmiotów gospodarczych w rejestrze 
REGON w gminach i miastach powiatu lubaczowskiego w 2012 r.
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Rys. 3.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminach i miastach powiatu 
lubaczowskiego w 2012 r.; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

W gminie dominują podmioty z branży handlowej (78 podmiotów) i budownictwa (35 podmio-
tów). Najmniejszą grupę stanowią podmioty zajmujące się odprowadzaniem ścieków, zbieraniem 
i unieszkodliwianiem odpadów; działalnością usługową w zakresie informacji (odpowiednio po 2 pod-
mioty). Działalność podmiotów gospodarczych polega głównie na obsłudze mieszkańców regionu. 

W tab. 3.12.2. pokazano liczbę podmiotów w rejestrze REGON w najliczniej reprezentowanych 
sekcjach według Polskiej Klasyfi kacji Działalności dla gminy Horyniec-Zdrój w porównaniu do po-
wiatu lubaczowskiego.

Tab. 3.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON; wybrane sekcje według Polskiej Klasyfi kacji 
Działalności 2007 w gminie Horyniec-Zdrój i powiecie lubaczowskim w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

Sekcja wg Polskiej Klasyfi kacji Działalności 2007
Gmina Horyniec-Zdrój

(strefa A, B” i C ochrony uzdrowiskowej 
oraz pozostały obszar gminy)

Powiat
lubaczowski

Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 78 824

Budownictwo 35 475

Przetwórstwo przemysłowe 16 260

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 13 142
Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 10 85

Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 5 52

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 19 156

Transport i gospodarka magazynowa 9 146

Edukacja 12 132

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 88

3.13. Demografi a

W 2012 r. gminie Horyniec-Zdrój mieszkało 4 972 osób czyli około 8,7 % ludności powiatu lu-
baczowskiego. W porównaniu do rozmiarów powierzchni obszaru gmina Horyniec-Zdrój jest sto-
sunkowo słabo zaludniona. Średnio na 1 km2 terenu przypada 25 osób (w powiecie lubaczowskim 
przypada 44 osoby/km2, w województwie podkarpackim 119 osób/km2, natomiast w kraju 123 oso-
by/km2). Zestawienie liczby mieszkańców przypadającą na 1 km2 w gminie Horyniec-Zdrój i pozo-
stałych gminach powiatu lubaczowskiego pokazano na rys. 3.13.1.
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Rys. 3.13.1. Liczba mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój przypadająca na 1 km2 i pozostałych gmin powiatu 
lubaczowskiego w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

Wśród mieszkańców gminy występuje nieliczna społeczność ukraińska, która zamieszkuje małe 
wioski i przysiółki.

Dominującą formą mieszkalnictwa na obszarze gminy jest zabudowa jednorodzinna i zagrodo-
wa, zarówno w samym uzdrowisku (strefa A i B ochrony uzdrowiskowej), jak i pozostałych miejsco-
wościach gminy (strefa C ochrony uzdrowiskowej i poza strefą).

Pod względem ilości mieszkańców gmina Horyniec-Zdrój zajmuje piąte miejsce wśród gmin po-
wiatu lubaczowskiego, co stanowi około 8,8 % mieszkańców powiatu lubaczowskiego. 

Gęstość zaludnienia w gminach powiatu lubaczowskiego w 2012 r. pokazano w tab. 3.13.1. 
i na rys. 3.13.2-3.13.3.

Tab. 3.13.1. Gęstość zaludnienia gmin powiatu lubaczowskiego w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

Gminy Powierzchnia w km2 Ludność ogółem Ludność na 1 km2

Horyniec - Zdrój 203 4 972 25
Lubaczów 229 21 674 95
Cieszanów 219 7 548 34
Narol 203 8 297 41

Oleszyce 152 6 530 43
Stary Dzików 156 4 350 28
Wielkie Oczy 146 3 912 27
Powiat Lubaczowski 1308 57 283 44

Rys. 3.13.2. Procent zaludnienia w gminach  powiatu lubaczowskiego w 2012 r., województwo podkarpackie (źródło: [8]) 
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Rys. 3.13.3. Procent zaludnienia w miastach powiatu lubaczowskiego w 2012 r., województwo podkarpackie (źródło: [8]) 

W podziale na sołectwa, pierwsze miejsce gminy pod względem zaludnienia zajmuje sołectwo 
Horyniec-Zdrój z 2 656 mieszkańcami, natomiast ostatnie miejsca zajmują sołectwa Prusie i Krzywe, 
gdzie zamieszkuje odpowiednio 75 i 52 osoby (tab. 3.13.2.). Ogółem, w 2012 r. w gminie miesz-
kało 2 461 mężczyzn i 2 511 kobiet.

Tab. 3.13.2. Mieszkańcy gminy Horyniec-Zdrój według miejscowości w 2012 r.; powiat lubaczowski, województwo 
podkarpackie (źródło: [160])

Lp. Sołectwo Powierzchnia 
km2

Powierzchnia
ha

Liczba
mieszkańców Ludność na km2

1. Horyniec-Zdrój 25,14 2514,09 2 656 105,6
2. Dziewięcierz 14,76 1476,33 258 17,5
3. Krzywe 2,27 226,54 52 22,9
4. Nowe Brusno 45,08 4 508,86 475 10,5
5. Nowiny Horynieckie 5,26 526,37 94 17,8
6. Podemszczyzna 16,24 1 624,42 266 16,4
7. Polanka Horyniecka 3,06 306,28 110 35,9
8. Prusie 8,15 815,00 75 9,2
9. Radruż 22,41 2 241,38 233 10,4

10. Werchrata 52,23 5 223,33 508 9,7
11. Wólka Horyniecka 8,38 838,08 305 36,4

W latach 2000-2012 nastąpił wzrost liczby mieszkańców gminy. Stan ludności gminy w latach 
2000-2012 pokazano w tab. 3.13.3.

Tab. 3.13.3. Liczba mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój w latach 2000-2012; powiat lubaczowski, województwo 
podkarpackie (źródło: [8])

Rok Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety
2000 4945 2 470 2 475
2001 4973 2 482 2 491
2002 4983 2 497 2 486
2003 4966 2 496 2 470
2004 4933 2 466 2 467
2005 4912 2 464 2 448
2006 4921 2 480 2 441
2007 4927 2 485 2 442
2008 4896 2 445 2 451
2009 4900 2 442 2 458
2010 5006 2 492 2 514
2011 4991 2 480 2 511
2012 4972 2 461 2 511

W gminie Horyniec-Zdrój dominują osoby w wieku 30-39 lat (około 15,0 %). Najmniej liczną 
grupę stanowią osoby w wieku 65-69 lat (około 3,9 %). Relacje poszczególnych grup wiekowych 
zarówno w gminie jak i w powiecie lubaczowskim są podobne (rys. 3.13.4. i 3.13.5.).
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Rys. 3.13.4. Procent mieszkańców zarejestrowanych w gminie Horyniec Zdrój w 2012 r. według grup wiekowych; 
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Rys. 3.13.5. Procent mieszkańców zarejestrowanych w powiecie lubaczowskim w 2012 r. według grup wiekowych; 
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Według ekonomicznych grup wieku w 2012 r. w gminie Horyniec-Zdrój przeważała liczba miesz-
kańców w wieku produkcyjnym i wynosiła około 63,1 % ogółu mieszkańców. Drugie miejsce zajęła 
grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (około 18,1 %), zaś trzecie miejsce w wieku przed-
produkcyjnym (około 18,8 %). 

W tab. 3.13.4. pokazano korelację zmiany liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 
(17 at i mniej), w wieku produkcyjnym (kobiety 15-59 lat, mężczyźni 15-64 lat) i poprodukcyjnym 
na obszarze gminy Horyniec-Zdrój w latach 2000-2012. 

Tab. 3.13.4. Liczba mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój w latach 2000-2012 według ekonomicznych grup wieku; 
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Rok Ogólna liczba 
mieszkańców

Ludność w wieku

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

2000 4945 1 363 2 782 800
2001 4973 1 336 2 819 818
2002 4983 1 293 2 863 827
2003 4966 1 235 2 901 830
2004 4933 1 169 2 921 843
2005 4912 1 144 2 917 851
2006 4921 1 085 2 982 854
2007  4927 1 036 3 021 870
2008  4896 996 3 024 876
2009 4900 967 3 056 877
2010 5006 1 003 3 111 892
2011 4991 982 3 114 895
2012 4972 934 3 138 900
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W latach 2000-2012 na obszarze gminy Horyniec-Zdrój zmniejszyła się liczba mieszkańców 
w grupie przedprodukcyjnej z 1 363 do 934 osób. Wzrosła natomiast liczba osób w wieku produk-
cyjnym z 2 782 do 3 138 i liczba osób w wieku poprodukcyjnym z 800 do 900 osób.

3.14. Zaopatrzenie w wodę

W gminie Horyniec-Zdrój do celów pitnych, gospodarczych i na potrzeby uzdrowiskowe nie wy-
korzystuje się wód powierzchniowych. Woda pozyskiwana jest na te cele wyłącznie z ujęć wód pod-
ziemnych, z zasobów wodonośnych trzeciorzędowych i kredowych. Łączny pobór wody podziem-
nej w 2012 r. wynosił 218 075 m3. 

Na obszarze gminy Horyniec-Zdrój eksploatowanych jest siedem ujęć wód podziemnych. Na 
rys. 3.14.1. pokazano rozmieszczenie ujęć wód podziemnych na obszarze gminy. 

Gminne ujęcia wody podziemnej eksploatowane są przez Usługi Komunalne Sp. z o. o. w Ho-
ryńcu-Zdroju. Największe gminne ujęcie położone jest w Horyńcu-Zdroju w strefi e B ochrony uzdro-
wiskowej. Na ujęciu wody podziemnej eksploatowane są trzy studnie wiercone o łącznych zaso-
bach eksploatacyjnych 50 m3/h. Woda podziemna pobierana jest z utworów trzeciorzędowo-kredo-
wych i trzeciorzędowych. 

Rys. 3.14.1. Rozmieszczenie ujęć wód podziemnych na obszarze gminy Horyniec-Zdrój na tle obszarów chronionych; 
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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w oda z ujęcia Spółki "Uzdrow isko Horyniec"

w oda z ujęć w łasnych gminy

Usługi Komunalne Spółka z o.o. administrują również mniejsze ujęcia wody podziemnej w miejscowości:
1. Dziewięcierz (poza strefą ochrony uzdrowiskowej), składające się z jednej studni wierconej o za-

sobach eksploatacyjnych 3,7 m3/h; woda podziemna pobierana jest z utworów kredowych i wy-
korzystywana przez mieszkańców osiedla w Dziewięcierzu, 

2. Monasterz (poza strefą ochrony uzdrowiskowej), składające się z jednej studni wierconej o za-
sobach eksploatacyjnych 14,0 m3/h; woda podziemna pobierana jest z utworów kredowych i wy-
korzystywana przez mieszkańców osiedla w Monasterzu,

3. Niwki Horynieckie (poza strefą ochrony uzdrowiskowej), składające się z jednej studni wierco-
nej o zasobach eksploatacyjnych 10,0 m3/h; woda podziemna pobierana jest z utworów kredo-
wych i wykorzystywana przez mieszkańców Niwek Horynieckich,

4. Puchacze (strefa C ochrony uzdrowiskowej), składające się z jednej studni wierconej o zaso-
bach eksploatacyjnych 12,0 m3/h; woda podziemna pobierana jest z utworów kredowych i wy-
korzystywana przez mieszkańców Podemszczyzny i Puchacze,

5. Werchrata (poza strefą ochrony uzdrowiskowej), składające się z dwóch studni wierconych o łącz-
nych zasobach eksploatacyjnych 32,5 m3/h; woda pobierana jest z utworów kredowych i wyko-
rzystywana przez mieszkańców Werchraty. 
Na potrzeby Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego eksploatowane jest ujęcie wody podziemnej 

należące do Uzdrowiska Horyniec Sp. z o. o. zlokalizowane w Horyńcu Zdroju w strefi e A ochro-
ny uzdrowiskowej, obszar A1 ochrony uzdrowiskowej. W skład ujęcia wchodzą dwie studnie wier-
cone w tym jedna awaryjna o łącznych zasobach eksploatacyjnych 99,5 m3/h. Woda wykorzysty-
wana jest przez Uzdrowisko Horyniec na cele kotłowni, rozlewni wód mineralnych, socjalno-bytowe 
i zabiegów leczniczych (masaże, natryski, hydroterapia). Ponadto z ujęcia tego korzystają: Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS, Sanatorium Uzdrowiskowe „BAJKA”. 

Uzdrowisko posiada również koncesję na eksploatację wód leczniczych siarczkowo-siarkowodo-
rowych ze złóż w miejscowości Horyniec-Zdrój objętych obszarem górniczym, z których woda prze-
znaczona jest do kąpieli leczniczych.

Pobór wód podziemnych dla potrzeb gminy Horyniec-Zdrój w latach 2007-2012 pokazano na 
rys. 3.14.2. i w tab. 3.14.1.

Długość sieci wodociągowej w gminie Horyniec-Zdrój, w 2012 r., wyniosła 38,8 km. Liczba po-
łączeń wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wy-
nosiła 925 połączeń. Z usług w zakresie dostarczania wody poprzez sieć wodociągową korzysta-
ło 3 638 osoby, co stanowiło około 73,2 % mieszkańców gminy. Z sieci wodociągowej korzystają 
mieszkańcy Horyńca-Zdroju, Niwek Horynieckich, Nowego Brusna, osiedla w Monasterzu, osiedla 
w Dziewięcierzu, Podemszczyzny, Polanki Horynieckiej, Puchacze, Radruża, Werchraty, Wólki Ho-
rynieckiej. W sieć wodociągową nie są wyposażone: przysiółki Werchraty (Łozy, Mrzygłody, Prusie), 
Dziewięcierz Dolina, Krzywe, Nowiny Horynieckie. Mieszkańcy, którzy nie są podłączeni do sieci wo-
dociągowej, czerpią wodę z własnych studni kopanych. 

Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie Horyniec-Zdrój na tle po-
wiatu lubaczowskiego pokazano w tab. 3.14.2. Natomiast na rys. 3.14.3. pokazano wielkość zuży-
cia wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jedną osobę korzystającą z sieci wodo-
ciągowej w gminach i miastach powiatu lubaczowskiego w 2012 r.

Rys. 3.14.2. Wielkość poboru wody podziemnej w gminie Horynie-Zdrój w latach 2007-2012; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (źródło: [96])
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Tab. 3.14.1. Wielkość poboru wody podziemnej w gminie Horyniec-Zdrój w latach 2007-2012; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (źródło: [96])

Lp. Zarządzający Lokalizacja
ujęcia

Ilość pobranej wody (m3/rok) Strefa ochrony 
uzdrowiskowej

2007 2008 2009 2010 2011 2012

  1.

„Usługi 
Komunalne” 
Sp. z o.o. 
Horyniec-Zdrój

Dziewięcierz 5 539 3 941 3 814 3 887 3 565 4 325 poza strefą

Horyniec-Zdrój 118 495 118 685 127 262 144 133 137 974 122 657 B

Monasterz 2 437 2 177 1 568 1 816 4 251 1 640 poza strefą

Niwki Horynieckie 3 453 3 018 3 444 2 123 2 190 2 517 poza strefą

Puchacze 7 162 8 114 6 768 5 846 6 219 5 303 C

Werchrata 5 446 4 953 4 913 4 954 4677 4 538 poza strefą

Razem 142 532 140 888 147 769 162 759 158 876 140 980 -

2.

Uzdrowisko 
„Horyniec Zdrój” 
Sp. z o.o. 
Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój 62 131 65 375 69 839 69 887 73 438 77095 A

OGÓŁEM 204 663 206 263 217 608 232 646 232 314 218 075 -

Tab. 3.14.2. Wielkość zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie Horyniec-Zdrój i powiecie 
lubaczowskim w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

Wyszczególnienie
Gmina Horyniec-Zdrój

(strefa A, B i C ochrony uzdrowisko-
wej oraz pozostały obszar gminy)

Powiat lubaczowski

Woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3 101,2 1 643,5

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoba) 3638,0 51 203,0

Zużycie wody na 1 mieszkańca (m3) 20,4 28,6

Rys. 3.14.3. Wskaźnik zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na obszarze powiatu lubaczowskiego 
w 2012 r., województwo podkarpackie. (źródło: [8]) 
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3.15. Gospodarka ściekowa

Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki komunalne w gminie Horyniec-Zdrój. 
Z oczyszczalni ścieków, które funkcjonują na obszarze gminy Horyniec-Zdrój, do wód powierzchnio-
wych odprowadzono łącznie 191 651 m3 oczyszczonych ścieków. Odbiornikiem ścieków były rzeki 
Papiernia, Radrużka, Rata i Świdnica. 

Gmina Horyniec-Zdrój posiada na swoim obszarze pięć komunalnych oczyszczalni ścieków, któ-
re są eksploatowane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju. 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ma przepustowość 1 600 m3/dobę i jest zloka-
lizowana w strefi e B ochrony uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój. W 2012 r. do oczyszczalni tej 
siecią kanalizacyjną odprowadzane były ścieki z miejscowości Horyniec-Zdrój (strefa A i B ochro-
ny uzdrowiskowej) i z osiedla w Dziewięcierzu i Wólki Horynieckiej (strefa C ochrony uzdrowisko-
wej).   Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Papiernia w km 7+120 za pośrednictwem 
rzeki Radrużki w km 0+030. 

Usługi Komunalne Spółka z o.o. administrują również:
1. oczyszczalnię ścieków w Werchracie-Monasterz (osiedle) o przepustowości 12,0 m3/dobę, któ-

ra zlokalizowana jest poza strefą ochrony uzdrowiskowej; ścieki po oczyszczeniu odprowadza-
ne są do rzeki Rata w km 7+700,

2. oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Werchracie o przepustowości 9,04 m3/dobę, 
która zlokalizowana jest poza strefą ochrony uzdrowiskowej, do oczyszczalni dopływają ścieki 
ze szkoły i części miejscowości Werchrata; ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rze-
ki Rata w km 5+360,

3. oczyszczalnię ścieków w Werchracie (osiedle) o przepustowości 15,0 m3/dobę, która zlokalizo-
wana jest poza strefą ochrony uzdrowiskowej; ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rze-
ki Rata w km 3+980,

4. oczyszczalnię ścieków w Podemszczyźnie (osiedle) o przepustowości 12,0 m3/dobę, która zlo-
kalizowana jest w strefi e C ochrony uzdrowiskowej; ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są 
do rowu melioracyjnego, w km 10+850, będącego lewobrzeżnym dopływem rzeki Świdnica. 
W tab. 3.15.1. pokazano ilość ścieków odprowadzonych z obszaru gminy Horyniec-Zdrój w la-

tach 2007-2012.

Tab. 3.15.1. Ilość ścieków odprowadzanych z obszaru gminy Horyniec-Zdrój w latach 2007-2012; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (źródło: [96]

Lp. Zarządzający
Lokalizacja 

oczyszczalni/
podczyszczalni

Ilość odprowadzonych ścieków (m3/rok) Strefa
ochrony 
uzdrowi-
skowej2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.
„Usługi Komunalne” 
Sp. z o.o. – 
Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój 107 635 110 273 138 220 130 698 131 754 145 642 B

Werchrata-Mona-
sterz (osiedle) - 1 250 976 1 036 943 1 345 poza strefą

Werchrata (szkoła) 472 565 522 557 360 348 poza strefą
Werchrata (osiedle) 1 804 2 453 1 982 1 918 1 837 2 055 poza strefą

Podemszczyzna 
(osiedle) 1 951 1 820 2 301 2 001 1 447 2 115 C

Razem 111 862 116 361 144 001 136 210 136 341 151 505 -

2.

Uzdrowisko 
„Horyniec Zdrój” 
Sp. z o.o. 
w Horyńcu-Zdroju

Horyniec-Zdrój 29 144 33 717 35 424 35 593 38 196 34 816 A

3.

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Beata Krukowska-
Bania SANATO-
RIUM UZDROWI-
SKOWE „BAJKA” 
–Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój b.d. 7 587 6 812 4 548 5 096 5 330 A

OGÓŁEM 141 006 157 665 186 237 176 351 179 633 191 651 -
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Ścieki pozabiegowe, pochodzące z obiektów Uzdrowiska Horyniec, są oczyszczane na podczysz-
czalni ścieków, która jest zlokalizowana w strefi e A ochrony uzdrowiskowej, obszar A1 ochrony uzdrowi-
skowej. Ścieki po podczyszczeniu odprowadzane były w 2012 r. do rzeki Papiernia w km 8+820. Nato-
miast ścieki pozabiegowe z obiektów Sanatorium Uzdrowiskowego BAJKA są oczyszczane na dwóch sta-
wach i odprowadzane przez przelew-mnich do cieku bez nazwy, który uchodzi do rzeki Radrużka. Ście-
ki socjalno-bytowe, pochodzące z obiektów Uzdrowiska Horyniec, Sanatorium Uzdrowiskowego BAJKA 
i z Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, są odprowadzane systemem kanalizacji do oczyszczalni ście-
ków w Horyńcu-Zdroju, która jest administrowana przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju.

Lokalizację oczyszczalni i podczyszczalni ścieków na obszarze gminy Horyniec-Zdrój na tle ob-
szarów chronionych pokazano na rys. 3.15.1.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie Horyniec-Zdrój wyniosła 50,9 km w 2012 r. Z usług 
w zakresie odprowadzania ścieków przez sieć kanalizacyjną korzystało 2 941 osób, co stanowiło 
około 59,2 % mieszkańców gminy (tab. 3.15.2.).

Tab. 3.15.2. Mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacyjnej w gminie Horyniec-Zdrój i powiecie lubaczowskim w 2012 r.; 
województwo podkarpackie (źródło: [8])

Wyszczególnienie
Gmina Horyniec-Zdrój 

(strefa A, B i C ochrony uzdrowiskowej 
oraz pozostały obszar gminy)

Powiat lubaczowski

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 2 941,0 38 103,0

% ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 59,2 66,5

Mieszkańcy miejscowości, które nie są objęte siecią kanalizacyjną gromadzą ścieki w zbiorni-
kach bezodpływowych. Opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości cie-
kłych na obszarze gminy Horyniec-Zdrój zajmują się Usługi Komunalne Spółka z o.o. w Horyńcu 
Zdroju. Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości dostarczane są do stacji zlewnej 
oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju. 

Rys. 3.15.1. Rozmieszczenie oczyszczalni i podczyszczalni ścieków w gminie Horyniec-Zdrój na tle obszarów 
chronionych; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (Lipińska E. J., Rybak T.)



85

Gmina o statusie uzdrowiska Horyniec-Zdrój

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

461,4453,3453,7474,7

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2009 2010 2011 2012

rok

ilo
ść

 z
eb

ra
ny

ch
 o

dp
ad

ów
 k

om
un

al
ny

ch
 .

[M
g/

ro
k].

3.16. Gospodarka odpadami komunalnymi

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (2011), nakładające na gminę nowe za-
dania. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe 
zasady fi nansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy od 1 lipca 2013 r. właścicielami wytworzonych 
przez mieszkańców odpadów stały się gminy, które mają obowiązek zająć się ich wywozem oraz 
decydować w czym i jak je mają gromadzić mieszkańcy. Ustawa nakłada także na gminy obowią-
zek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulega-
jących biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do dnia 31 grudnia 2020 r. osiągnięcia:
1. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo,
2. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo.
Ustawa wprowadziła od 2012 r. obowiązek składania rocznych sprawozdań przez wójtów, bur-

mistrzów lub prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Horyniec-Zdrój, prezentowane 
w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań przesłanych przez gminy do 
WIOŚ w Rzeszowie oraz do Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Odpady komunalne zgodnie z defi nicją zapisaną w ustawie o odpadach (2012) oznaczają od-
pady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploata-
cji, a także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące od innych wytwórców odpa-
dów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w go-
spodarstwach domowych.

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze gminy Horyniec-Zdrój są 
gospodarstwa domowe, obiekty lecznictwa uzdrowiskowego i obiekty usługowo-handlowe. 

W 2012 r. z terenu gminy zebrano 461,4 Mg odpadów komunalnych, w tym 439 Mg odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych), które stanowiły około 95,1 % odpadów zebranych. Na rys. 3.16.1. 
pokazano ilości odpadów komunalnych zebranych w gminie Horyniec-Zdrój w latach 2009-2012.

Rys. 3.16.1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w gminie Horyniec-Zdrój w latach 2009-2012; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (źródło: [96])

Niesegregowane (zmieszane) odpady zostały wywiezione na składowisko odpadów w Młynach, 
natomiast pozostałe odpady przekazane zostały do sortowni odpadów, bądź specjalistycznym fi r-
mom zajmującym się recyklingiem odpadów.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (2011) do zadań 
gminy należy także organizowanie selektywnej zbiórki odpadów. W 2012 r. w gminie Horyniec-Zdrój 
w wyniku segregacji odzyskano łącznie 22,4 Mg odpadów, w tym 2,8 Mg papieru i tektury, 6,6 Mg 
opakowań z tworzyw sztucznych i 13,0 Mg opakowań ze szkła.
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3.17. Emitory zanieczyszczeń

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy Horyniec-Zdrój są miejsca 
spalania paliw dla celów energetycznych i transport samochodowy, lokalny i tranzytowy. Udział gmi-
ny w globalnej emisji zanieczyszczeń powietrza w skali województwa podkarpackiego jest niewielki. 

Na obszarze gminy Horyniec-Zdrój nie ma lokalnych sieci cieplnych. 
W strefi e A ochrony uzdrowiskowej w obszarze A1 ochrony uzdrowiskowej są zlokalizowane 

urządzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. Wykorzystują one do celów energetycznych wę-
giel kamienny i gaz ziemny. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. posiada kotłownię opalaną węglem ka-
miennym o mocy 5,0 MW wyposażoną w dwa kotły (jeden awaryjny). Centrum Rehabilitacji Rolni-
ków KRUS posiada kotłownie opalaną gazem ziemnym.

Sanatorium Uzdrowiskowe BAJKA w strefi e A ochrony uzdrowiskowej w obszarze A2 ochro-
ny uzdrowiskowej eksploatuje kotłownię, która jest wyposażona w dwa kotły o mocy 480 kW i jest 
opalana miałem węglowym. 

W strefi e B ochrony uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój źródłami emisji do powietrza są pro-
cesy przeładunku benzyn ze Stacji Paliw TRANS-BENZ w Horyńcu-Zdroju i pojazdy samochodowe 
przemieszczające się w obszarze stacji paliw.

W strefach ochrony uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój komunikacja samochodowa ma znacz-
ny udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Przez obszar gminy Horyniec-Zdrój przebiegają droga wojewódzka nr 867, drogi powiatowe 
i drogi gminne. Drogą wojewódzką przebiegającą przez centrum miejscowości Horyniec-Zdrój pro-
wadzony jest ruch turystyczny i towarowy w kierunku przejścia granicznego w Hrebennem. Droga 
wojewódzka nr 867 przebiega przez obszar strefy B ochrony uzdrowiskowej.

3.18. Ocena stanu środowiska

3.18.1. Ocena stanu wód powierzchniowych

Gmina Horyniec-Zdrój jest położona w zlewniach trzech jednolitych części wód powierzchnio-
wych (zostały one wyznaczone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej). 

Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych w gminie Horyniec-Zdrój pokazano 
w tab. 3.18.1.1.

Tab. 3.18.1.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze gminy Horyniec-Zdrój; powiat 
lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [93])

Lp. Nazwa jednolitej części 
wód

Kod jednolitej czę-
ści wód Typ

Naturalna lub sil-
nie zmieniona 
jednolita część 

wód

Cieki (lub ich fragmenty) 
w zlewni jednolitej części 
wód na obszarze gminy 

Horyniec-Zdrój
Zlewnia Bugu (226)

1. Rata od źródeł do granic RP PLRW20007266123 7 naturalna Rata,
Dopływ spod Dziewięcierza

Zlewnia Sanu od Wiaru do Wisłoka (225)

2. Sołotwa do Glinianki PLRW2000162256469 16 naturalna

Sołotwa, 
Glinianka,
Radrużka, 
Baszenka

Zlewnia Tanwi (228)

3. Brusienka PLRW200016228249 16 naturalna
Brusienka,
Niemstówka,
Dopływ spod Dachnowa

Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze gminy Horyniec-Zdrój wyznaczono na pod-
stawie kryteriów fi zyczno-morfologicznych i zaliczone zostały do jednego z 26 typów abiotycznych. 
Rzeka Rata wyznaczona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako jednolita część wód 
powierzchniowych Rata od źródeł do granic RP o kodzie PLRW20007266123. Na podstawie prze-
glądu warunków hydromorfologicznych zaliczona została do części wód naturalnych.
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Jednolitą część wód rzeki Raty od źródeł do granic RP zaliczono do typu abiotycznego 7. Dwie 
jednolite części wód powierzchniowych Sołotwa do Glinianki i Brusienka zaliczono do typu abio-
tycznego 16.

Typ abiotyczny 7-potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym charakteryzuje krajo-
braz wyżynny. Według charakterystyki abiotycznej potok wyżynny ma wielkość zlewni do 100 km2, 
dno z dominującym grubym otoczonym żwirem i kamieniami, rzadziej występuje piasek i sedymenty 
organiczne (pnie, gałęzie). Brzegi są płaskie lub (na zewnętrznych łukach) strome, podmyte. Spa-
dek koryta potoku wyżynnego wynosi 3-15‰, rzadko > 20‰. Prąd wody w potoku jest zmienny, 
od powolnego do szybkiego, na bystrzach turbulencyjny. W ciągu roku występuje duża zmienność 
objętości przepływu wód, w potokach w dolinach wciosowych okresowo bardzo mało wody. Wody 
potoku wyżynnego charakteryzuje przewodność elektryczna właściwa w granicach 400-900 μS/cm, 
twardość węglanowa w granicach 107-304 mgCaCO3/l, twardość ogólna w granicach 143-625 mgCa-
CO3/l i pH w granicach 7,5-8,5. 

Typ abiotyczny 16-potok nizinny lessowy lub gliniasty charakteryzuje krajobraz nizinny. Według 
charakterystyki abiotycznej potok ma wielkość zlewni 10-100 km2, dno o dużej erozji dennej, kory-
to wcina się głęboko w dno doliny, dominują muły i iły, ze znaczącym udziałem detrytusu, częste 
utwardzone płyty gliny, margle. Spadek koryta potoku nizinnego wynosi 1-5‰ (sporadycznie >5‰). 
Nurt wody równomierny, spokojny, tylko w miejscach gdzie występuje twardy substrat dna w posta-
ci progów (płyty gliny, zwalone drzewa itp.) bystry. Po deszczach duża ilość drobnocząstkowej za-
wiesiny (ił, muł), powodujący mleczne zabarwienie wody. W ciągu roku występują średnie wahania 
zmienności objętości przepływu wód, mniejsze potoki okresowo mogą wysychać. Przewodność elek-
tryczna właściwa w  granicach 450-750 μS/cm, twardość węglanowa w granicach 170-360 mgCa-
CO3/l, twardość ogólna w granicach 250-5100 mgCaCO3/l oraz pH w granicach 7,0-8,2.

Rzeka Rata płynie poza strefą ochrony uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój i jest jednym 
z głównych cieków na obszarze tej gminy, wraz z dopływem o nazwie Dopływ spod Dziewięcierza, 
odwadnia teren północno-wschodni gminy Horyniec-Zdrój. W latach 2010-2012 jednolita część wód 
powierzchniowych Rata od źródeł do granic RP została objęta monitoringiem diagnostycznym i mo-
nitoringiem operacyjnym. Badania wód wykonano w punkcie pomiarowo-kontrolnym Rata-Prusie po-
łożonym na odcinku ujściowym rzeki Raty w miejscowości Prusie.

Potok Glinianka (prawobrzeżny dopływ rzeki Sołotwy), płynie przez strefy A, B i C ochro-
ny uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój i odwadnia jej obszar południowy. Potok Glinianka z rze-
ką Sołotwa (i pozostałe dopływy Radrużka i Baszenka) wyznaczone zostały przez Krajowy Za-
rząd Gospodarki Wodnej jako jednolita część wód powierzchniowych Sołotwa do Glinianki o kodzie 
PLRW2000162256469. Na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych jcw zaliczona zo-
stała do części wód naturalnych. W latach 2010-2012 jednolita część wód powierzchniowych Soło-
twy do Glinianki objęta została monitoringiem operacyjnym i monitoringiem obszarów chronionych 
(obszary wrażliwe na eutrofi zację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunal-
nych, obszary ochrony siedlisk lub gatunków w sieci NATURA 2000, dla których utrzymanie lub po-
prawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie i do przeznaczenia tych wód do bytowa-
nia ryb). Badania wód wykonano na rzece Sołotwa w miejscowości Basznia Górna.

Część źródłowa rzeki Brusienki, która płynie przez strefę ochrony uzdrowiskowej C gminy Ho-
ryniec-Zdrój odwadnia jej obszar północno-zachodni. Rzeka Brusienka wyznaczona została przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako jednolita część wód powierzchniowych Brusienka i nada-
no jej kod PLRW200016228249, na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych. Zaliczo-
na została do części wód naturalnych. W latach 2010-2012 jednolita część wód powierzchniowych 
Brusienki objęta została monitoringiem operacyjnym i monitoringiem obszarów chronionych (obszary 
wrażliwe na eutrofi zację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, ob-
szary ochrony siedlisk i gatunków w sieci NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa sta-
nu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie oraz wody przeznaczone do bytowania ryb, a tak-
że przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych). Badania wód wykonano na od-
cinku ujściowym rzeki, w m. Niemstów.

Na rys. 3.18.1.1. pokazano rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości 
wód powierzchniowych w gminie Horyniec-Zdrój w latach 2010-2012 na tle obszarów chronionych.
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Rys. 3.18.1.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie 
Horyniec-Zdrój w latach 2010-2012, na tle obszarów chronionych; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie 

(Lipińska E.J., Rybak T.)

W tab. 3.18.1.2. pokazano charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu jed-
nolitych części wód powierzchniowych, które obejmują swym zasięgiem obszar gminy Horyniec-Zdrój.

Tab. 3.18.1.2. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie Horyniec-Zdrój 
w latach 2010-2012; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [125])

Lp. Rzeka Kod punktu
pomiarowo-kontrolnego

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

Km
rzeki

Nazwa i kod
jednolitej części wód 

powierzchniowych 

1. Rata PL01S1601_1962 Rata - Prusie 69,4 Rata od źródeł do granic RP
PLRW20007266123

2. Sołotwa PL01S1601_3246 Sołotwa-Basznia Górna 14,5 Sołotwa do Glinianki
PLRW2000162256469

3. Brusienka PL01S1601_3269 Brusienka-Niemstów 1,2 Brusienka
PLRW200016228249

Na podstawie wyników badań, w 2012 r., wykonano klasyfi kację stanu ekologicznego i oceny 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych Raty od źródeł do granic RP, Sołotwy do Glinianki 
i Brusienki. Uwzględniono przy tym wymagania, jakie zostały ustalone dla obszarów chronionych. 
Stan chemiczny monitorowany był w jednolitej części wód Rata od źródeł do granic RP. 

Wyniki klasyfi kacji elementów jakości wód i oceny stanu jednolitych części wód powierzchnio-
wych pokazano w tab. 3.18.1.3.-3.18.1.5.
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Tab.  3.18.1.3. Wyniki klasyfi kacji elementów jakości wód i ocena stanu jednolitej części wód powierzchniowych Rata 
od źródeł do granic RP w 2012 r.; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło:[171])

Nazwa i kod JCW: Rata od źródeł do granic RP PLRW20007266123 (JCW naturalna)
Nazwa i kod punktu pomiarowo-

kontrolnego Rata-Prusie PL01S1601_1962

Zlewnia / Dorzecze: 266. Bug/ Wisła
Rok badań: 2010-2012

KLASYFIKACJA ELEMENTÓW JAKOŚCI WÓD I OCENA STANU JCW

I. Elementy biologiczne

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) II
Makrofi ty III
Makrobezkręgowce bentosowe III

Klasa elementów biologicznych III

II. Elementy 
hydromorfologiczne Klasa elementów hydromorfologicznych I

III. Elementy fi zykochemiczne

Wskaźniki charakteryzujące stan fi zyczny I
Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe I
Wskaźniki charakteryzujące zasolenie I
Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie II
Substancje biogenne I

Klasa elementów fi zykochemicznych II

IV. Elementy fi zykochemiczne 
- specyfi czne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne

Węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego 
(mg/l) II

Pozostałe badane wskaźniki I

Klasa elementów fi zykochemicznych - specyfi czne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne II

V. Elementy chemiczne Stan chemiczny DOBRY

STAN EKOLOGICZNY UMIARKOWANY

Obszary chronione wrażliwe na eutrofi zację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych Ocena nie spełnia wymagań

Ocena spełnienia wymagań określonych dla obszarów chronionych nie spełnia wymagań

STAN EKOLOGICZNY
przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych UMIARKOWANY

STAN CHEMICZNY DOBRY

STAN ZŁY

Stan ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Raty od źródeł do granic RP oceniony 
został jako umiarkowany. O wyniku oceny zdecydowały elementy biologiczne. Wymagania określone 
dla obszarów chronionych nie zostały spełnione. Stan chemiczny został oceniony jako dobry. Stan 
wód jednolitej części wód powierzchniowych Raty od źródeł do granic RP określony został jako zły.
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Tab. 3.18.1.4. Wyniki klasyfi kacji elementów jakości wód i ocena stanu jednolitej części wód powierzchniowych 
Sołotwa do Glinianki w 2012 r.; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło:[171])

Nazwa i kod JCW: Sołotwa do Glinianki PLRW2000162256469 (JCW naturalna)
Nazwa i kod punktu pomiarowo-

kontrolnego Sołotwa-Basznia Górna PL01S1601_3246

Zlewnia / Dorzecze: 225. San od Wiaru do Wisłoka/ Wisła
Rok badań: 2010-2012

KLASYFIKACJA ELEMENTÓW JAKOŚCI WÓD I OCENA STANU JCW

I. Elementy biologiczne
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) III

Klasa elementów biologicznych III

II. Elementy 
hydromorfologiczne Klasa elementów hydromorfologicznych I

III. Elementy fi zykochemiczne

Wskaźniki charakteryzujące stan fi zyczny I
Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe II
Wskaźniki charakteryzujące zasolenie I
Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie I
Substancje biogenne II

Klasa elementów fi zykochemicznych II

STAN EKOLOGICZNY UMIARKOWANY
Obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków 
zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym i obszary chronione 
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków

Ocena nie spełnia wymagań

Obszary chronione wrażliwe na eutrofi zację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych Ocena nie spełnia wymagań

Ocena spełnienia wymagań określonych dla obszarów chronionych nie spełnia wymagań

STAN EKOLOGICZNY
przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych UMIARKOWANY

STAN CHEMICZNY -

STAN ZŁY

Stan ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Sołotwy do Glinianki oceniony został 
jako umiarkowany. O wyniku oceny zadecydowały elementy biologiczne. Wymagania, jakie zosta-
ły określone dla obszarów chronionych nie zostały spełnione. Stan wód jednolitej części wód po-
wierzchniowych Sołotwy do Glinianki określony został jako zły.
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Tab. 3.18.1.5. Wyniki klasyfi kacji elementów jakości wód i ocena stanu jednolitej części wód powierzchniowych 
Brusienka w 2012 r.; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło:[171])

Nazwa i kod JCW: Brusienka PLRW200016228249 (JCW naturalna)

Nazwa i kod punktu pomiarowo-kontrolnego Brusienka-Niemstów PL01S1601_3269

Zlewnia / Dorzecze: 228.Tanew/Wisła
Rok badań: 2010-2012

KLASYFIKACJA ELEMENTÓW JAKOŚCI WÓD I OCENA STANU JCW

I. Elementy biologiczne
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) III

Klasa elementów biologicznych III

II. Elementy 
hydromorfologiczne Klasa elementów hydromorfologicznych I

III. Elementy fi zykochemiczne

Wskaźniki charakteryzujące stan fi zyczny I
Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe II
Wskaźniki charakteryzujące zasolenie I
Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie I
Substancje biogenne II

Klasa elementów fi zykochemicznych II

STAN EKOLOGICZNY UMIARKOWANY
Obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt 
wodnych
o znaczeniu gospodarczym i obszary chronione przeznaczone 
do ochrony siedlisk lub gatunków

Ocena nie spełnia wymagań

Obszary chronione, będące jednolitymi częściami wód 
przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych Ocena nie spełnia wymagań

Obszary chronione wrażliwe na eutrofi zację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych Ocena nie spełnia wymagań

Ocena spełnienia wymagań określonych dla obszarów chronionych nie spełnia wymagań

STAN EKOLOGICZNY
przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych UMIARKOWANY

STAN CHEMICZNY -

STAN ZŁY

Stan ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Brusienki oceniony został jako umiar-
kowany. O wyniku oceny zadecydowały elementy biologiczne. Wymagania, jakie zostały określone 
dla obszarów chronionych nie zostały spełnione. Stan wód jednolitej części wód powierzchniowych 
Brusienki określony został jako zły.

3.18.2. Ocena stanu wód podziemnych

Obszar północno-wschodni gminy Horyniec-Zdrój położony jest w obrębie dwóch jednolitych 
częściach wód podziemnych (JCWPd) o numerach 109 (region Środkowej Wisły, lubelsko-podla-
ski) i 127 (region Górnej Wisły, lubelsko-podlaski i przedkarpacki, w pasie Północnego Podkarpa-
cia i Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej).

Obszar jednolitej części wód podziemnych nr 109 administracyjnie obejmuje głównie obszar wo-
jewództwa lubelskiego (powiaty: chełmski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski) i fragment woje-
wództwa podkarpackiego (powiat lubaczowski). 

Użytkowe poziomy wodonośne występują tylko w strefi e aktywnej wymiany wód w obrębie kre-
dy górnej, która sięga 100-120 m p.p.t. Jednolita część wód podziemnych nr 109 charakteryzuje 
się znaczną nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poboru wynoszące-
go mniej niż 2 % wielkości zasobów. Na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 109 nie 
występują zanieczyszczenia tych wód podziemnych; wody dobrej jakości, wymagają na ogół pro-
stego uzdatniania.

Obszar jednolitej części wód podziemnych nr 127 administracyjnie obejmuje głównie obszar 
województwa podkarpackiego (powiaty: grodzki Rzeszów, grodzki Przemyśl, rzeszowski, łańcucki, 
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ropczycko-sędziszowski, leżajski, przemyski, przeworski, jarosławski, kolbuszowski, lubaczowski, ni-
żański, stalowowolski) i fragment województwa lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnic-
ki, tomaszowski). 

Użytkowe poziomy wodonośne występują w piętrze kredy, w strefi e aktywnej wymiany wód zwy-
kłych do głębokości około 100-120 m p.p.t. Lokalnie może występować łączność hydrauliczna pię-
tra czwartorzędowego i kredowego. Na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 127 wystę-
pują wody dobrej jakości; wody te wymagają prostego uzdatniania.

Na rys. 3.18.2.1. pokazano rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu diagnostyczne-
go stanu chemicznego wód podziemnych w jednolitej części wód podziemnych nr 109 i 127, i kla-
syfi kację stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych, w 2012 r. na tle obsza-
rów chronionych. 

Rys. 3.18.2.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód 
podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych Nr 109 i 127, i klasyfi kacja stanu wód podziemnych 
w punktach w 2012 r., na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie, województwo lubelskie (Lipińska E.J., 

Rybak T.)

Badania stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych nr 109 wykonano w 2012 r. 
w siedmiu punktach pomiarowych: Mołodiatycze (nr 136), Białopole (nr 394), Wozuczyn (nr 442), 
Turkowice (nr 1206), Hrubieszów (nr 1666), Tomaszów (nr 1667), Werchrata (nr 1880) i w jednoli-
tej części wód podziemnych nr 127 w dziesięciu punktach pomiarowych: Leżajsk (nr 85), Łysaków 
(nr 88), Łysaków (nr 89), Dąbrówki (nr 90), Szczecyn (nr 137), Hedwiżyn (nr 157), Przemyśl (nr 
757), Rzeszów (nr 758), Łysaków (nr 1514), Pysznica (nr 1877). Badania zostały wykonane w ra-
mach monitoringu diagnostycznego, który prowadzony jest celem dokonania oceny wpływu oddzia-
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ływań wynikających z działalności człowieka i długoterminowych zmian wynikających zarówno z wa-
runków naturalnych, jak i antropogenicznych.

Analiza wyników badań wód podziemnych obejmowała elementy fi zykochemiczne, które charak-
teryzują rodzaj zidentyfi kowanej, antropogenicznej działalności człowieka. Ma ona znaczący wpływ 
na jakość wód podziemnych, w tym na:
1. elementy ogólne: odczyn, ogólny węgiel organiczny, przewodność elektrolityczna, temperatura, 

tlen rozpuszczony,
2. elementy nieorganiczne: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, beryl, bor, chlor-

ki, chrom, cyjanki wolne, cyna, cynk, fl uorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, 
miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tal, tytan, uran, wanad, 
wapń, wodorowęglany, żelazo,

3. elementy organiczne: fenole (indeks fenolowy), substancje powierzchniowo czynne anionowe.
Badania jednolitej części wód podziemnych nr 109 w punktach pomiarowych Wożuczyn, To-

maszów i Werchrata wykazały II klasę jakości tych wód podziemnych (wody dobrej jakości). Z ko-
lei w punktach pomiarowych Białopole, Turkowice i Hrubieszów wykazały III klasę jakości tych wód 
podziemnych (wody zadowalającej jakości). Natomiast w punkcie pomiarowym Mołodiatycze wyka-
zały IV klasę jakości tych wód podziemnych (wody niezadowalającej jakości); o jakości wód decy-
dowało stężenie jonów wodorowęglanowych (HCO3).

W jednolitej części wód podziemnych Nr 127 badania w punktach pomiarowych Dąbrówki, 
Szczecyn, Hedwiżyn wykazały II klasę jakości tych wód podziemnych (wody dobrej jakości). Dalej, 
w punktach pomiarowych Leżajsk, Łysaków (nr 88 i nr 89), Przemyśl i Rzeszów badania wykaza-
ły III klasę jakości wód podziemnych Nr 127 (wody zadowalającej jakości). Natomiast w punktach 
pomiarowych Łysaków (nr 1514) i Pysznica badania jednolitej części wód podziemnych Nr 127 wy-
kazały IV klasę jakości tych wód (wody niezadowalającej jakości). Wskaźnikami, które zdecydowa-
ły o IV klasie jakości tych wód podziemnych były: w Łysakowie odczyn, w Pysznicy odczyn, ogól-
ny węgiel organiczny i żelazo ogólne.

W tab. 3.18.2.1. i 3.18.2.2. pokazano charakterystykę punktów pomiarowych monitoringu dia-
gnostycznego w obrębie jednolitych części wód podziemnych nr 109 i 127 i klasyfi kację jakości wód 
podziemnych w punktach pomiarowych w 2012 r.

Tab. 3.18.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód 
podziemnych i klasyfi kacja wód w punktach pomiarowych w 2012 r. w obszarze JCWPd Nr 109; województwo 
podkarpackie i województwo lubelskie (źródło: [106])

Numer 
punktu 

pomiaro-
wego

Miejscowość
/gmina/

województwo
Identyfi kator UE

Współrzędne
PUWG 1992 X
/PUWG 1992 Y

Straty-
grafi a

Charakter 
zwierciadła Typ ośrodka

Użytkowa-
nie 

terenu

Klasa 
jakości 

w 
punkcie 

w 2012 r.*

136
Mołodiatycze
/Trzeszczany
/lubelskie

PL01G109_001 830938,891483974
337579,330515956 K2 napięte Porowo-

szczelinowy Grunty orne IV

394
Białopole
/Białopole
/lubelskie

PL01G109_004 832417,481885118
356816,601464648 K2 napięte Porowo-

szczelinowy
Zabudowa 

wiejska III

442
Wożuczyn/
Rachanie
/lubelskie

PL01G109_003 824674,296974175
309992,18423583 K2 napięte Porowo-

szczelinowy
Zabudowa 

wiejska II

1206
Turkowice
/Werbkowice
/lubelskie

PL01G109_012 833788,395714142
320429,925615389 K2 napięte Szczelino-

wo-kresowy
Zabudowa 

wiejska III

1666
Hrubieszów
/m.Hrubieszów
/lubelskie

PL01G109_006 845028,407720684 
338064,971279441 K2 napięte Porowo-

szczelinowy Lasy III

1667
Tomaszów
/Puławy
/lubelskie

PL01G109_007 814277,958783355 
296466,861508589 K2 swobodne Porowo-

szczelinowy Lasy II

1880
Werchrata
/Horyniec Zdrój
podkarpackie

PL01G109_005 818722,02022555
275406,54892638 K2 napięte Szczelinowo- 

krasowy grunty orne II

Opis symboli stratygrafi cznych: 
K2 - piętro wodonośne kredowe zbudowane z utworów węglanowych, wody szczelinowe w utworach węglanowych (wapienie, margle, opoki),
*Klasyfi kacja jakości wody w punkcie – według rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008)
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Tab. 3.18.2.2. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód 
podziemnych i klasyfi kacja wód w punktach pomiarowych w 2012 r. w obszarze JCWPd Nr 127; województwo 
podkarpackie i województwo lubelskie (źródło: [106])

Numer 
punktu 

pomiaro-
wego

Miejscowość
/gmina

/województwo
Identyfi kator UE

Współrzędne
PUWG 1992 X
/PUWG 1992 Y

Straty-
grafi a

Charakter 
zwierciadła Typ ośrodka Użytkowanie 

terenu

Klasa 
jakości 

w punkcie 
w 2012 r.*

85
Leżajsk
/Leżajsk

/podkarpackie
PL01G127_006 744750,837664742

270242,829799964 Q swobodne porowy Tereny prze-
mysłowe III

88
Łysaków
/Zaklików

/podkarpackie
PL01G127_001 723681,878090636

325641,494462051 K2 napięte porowo-
szczelinowy Lasy III

89
Łysaków
/Zaklików

/podkarpackie
PL01G127_002 723689,578523008

325644,917672102 Q swobodne porowy Lasy III

90
Dąbrówki
/Czarna

/podkarpackie
PL01G127_009 730161,339296014

256073,03328216 Q swobodne porowy Lasy II

137
Szczecyn

/Gościeradów
/lubelskie

PL01G127_004 710217,398719102
332006,635981767 J3 + K2 swobodne szczelino-

wo-krasowy Grunty orne II

157
Hedwiżyn
/Biłgoraj
/lubelskie

PL01G127_011 769366,764068416
308516,642599489 Pg + Ng swobodne porowo-

szczelinowy
Zabudowa 

wiejska II

757
Przemyśl

/m. Przemyśl
/podkarpackie

PL01G127_012 773248,45
216464,63 Q swobodne porowy Tereny prze-

mysłowe III

758
Rzeszów

/m. Rzeszów
/podkarpackie

PL01G127_013 715809,354746106
245714,017493352 Q napięte porowy

Zabudo-
wa miejska 

zwarta
III

1514
Łysaków
/Zaklików

/podkarpackie
PL01G127_003 723689,976043391

325635,656693108 Q swobodne porowy Lasy IV

1877
Pysznica
/Pysznica

/podkarpackie
PL01G127_007 721669,286818071

305100,186381379 Q swobodne porowy
Zabudo-

wa miejska 
luźna

IV

Opis symboli stratygrafi cznych: 
J3 –pietro wodonośne jurajskie, wody szczelinowo-krasowe w utworach wapienno-marglistych oraz różnych odmian wapieni.
Pg+Ng - piętro wodonośne paleogeńskie; wody szczelinowo-porowe w utworach piaskowcowo-łupkowych (fl iszowych),
Q – piętro wodonośne czwartorzędowe; wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki),
K2 - piętro wodonośne kredowe zbudowane z utworów węglanowych, wody szczelinowe w utworach węglanowych (wapienie, margle, opoki),
*Klasyfi kacja jakości wody w punkcie – według rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008)

Kompleksowa ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych 
w Polsce została wykonanych w 2012 r., na podstawie wyników badań jakości wód podziemnych 
i danych dotyczących ich stanu ilościowego. Ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych wy-
konano według rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008) 
z uwzględnieniem wskazówek metodycznych zawartych w poradnikach europejskich. 

Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych nr 109 i 127 wska-
zała dobry stan tych wód. 

3.18.3. Ocena jakości powietrza

Na obszarze gminy Horyniec-Zdrój nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza. Oce-
nę jakości powietrza (dla wskaźników dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 
i pyłu zawieszonego PM2,5) wykonano na podstawie wyników opracowania, jakie zostało przygoto-
wane na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez EKOMETRIA Sp. z o. o. pt. Ak-
tualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015,2020 na podstawie modelowania z wykorzysta-
niem wskaźników emisyjnych.

Na rys. 3.18.3.1.-3.18.3.4. pokazano średnioroczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń po-
wietrza na obszarze gminy Horyniec-Zdrój.
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* dopuszczalne stężenie średnioroczne dwutlenku siarki normowane jest jedynie w kryterium ochrony roślin

Rys. 3.18.3.1. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na obszarze gminy Horyniec-Zdrój; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (źródło: [2])

Rys. 3.18.3.2. Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na obszarze gminy Horyniec-Zdrój; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (źródło: [2])

Rys. 3.18.3.3. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na obszarze gminy Horyniec-Zdrój; powiat 
lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [2])
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Rys. 3.18.3.4. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze gminy Horyniec-Zdrój; powiat 
lubaczowski, województwo podkarpackie (źródło: [2])

Średnioroczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń kształtowały się znacznie poniżej war-
tości kryterialnych, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych sub-
stancji w powietrzu (2012).

3.18.4. Ocena klimatu akustycznego

Pomiary hałasu komunikacyjnego w miejscowości Horyniec-Zdrój wykonano w 2008 r. Pomia-
ry wykonane zostały w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w strefi e A2 ochrony 
uzdrowiskowej. Badania połączone były z pomiarami natężenie ruchu drogowego. Natężenie ru-
chu w punktach pomiarowo-kontrolnych mieściło się w zakresie od 36 do 54 pojazdów na godzinę.

Przeprowadzone badania wykazały, że w obu punktach długookresowy średni poziom dźwięku 
LDWN był na poziomie 55 dB, zaś długookresowy średni poziom dźwięku LN kształtował się w za-
kresie 45-46 dB. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczal-
nych standardów akustycznych w stosunku do funkcji pełnionej przez teren. Wyniki pomiarów hała-
su komunikacyjnego w miejscowości Horyniec-Zdrój pokazano w tab.3.18.4.1.

Tab. 3.18.4.1. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w miejscowości Horyniec-Zdrój w 2008 r.; powiat lubaczowski, 
województwo podkarpackie (źródło: [171])

Nr
pkt

Lokalizacja punktu po-
miarowego

Dopuszczalny 
poziom LDWN* 

[dB]

LDWN
[dB]

Dopuszczalny po-
ziom LN*

[dB]

LN
[dB]

1. okolica rynku (strefa A2 
ochrony uzdrowiskowej) 60 55 50 45

2. okolica rynku (strefa A2 
ochrony uzdrowiskowej) 60 55 50 46

*Według norm obowiązujących w 2008 r.

3.18.5. Ocena promieniowania elektromagnetycznego

Badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Horyniec-Zdrój wykonano 
w 2010 r. Punkt pomiarowy zlokalizowany był na obszarze miejscowości Horyniec-Zdrój, w stre-
fi e A ochrony uzdrowiskowej. Badania wykazały, że poziom pola elektromagnetycznego w środo-
wisku był niższy od wartości 0,4 V/m (+/- 0,08 V/m), czyli poniżej progu czułości stosowanej son-
dy pomiarowej.

Na rys. 3.18.5.1. pokazano położenie punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycz-
nych w gminie Horyniec-Zdrój na tle obszarów chronionych.
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Rys. 3.18.5.1. Położenie punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycznych w gminie Horyniec-Zdrój, na 
tle obszarów chronionych; powiat lubaczowski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)






