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INFORMACJE O WOJEWÓDZTWIE

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

Województwo podkarpackie znajduje siê w po-
³udniowo-wschodniej czêœci Polski. Od po³udnia te-
ren województwa zamyka granica pañstwowa ze
S³owacj¹ i w czêœci z Ukrain¹, a od wschodu z Ukra-
in¹. Od zachodu i od pó³nocy s¹siaduje kolejno
z województwami: ma³opolskim, œwiêtokrzyskim
i lubelskim. Zajmuj¹c powierzchniê 17,8 tys. km2

jest dziewi¹tym województwem w kraju pod wzglê-
dem powierzchni (5,7 % obszaru Polski). Jest to wo-
jewództwo, które w porównaniu do innych regio-
nów kraju charakteryzuje siê odmiennymi warunka-
mi funkcjonowania, wynikaj¹cymi przede wszyst-
kim ze zró¿nicowania warunków przyrodniczych,
spo³eczno-gospodarczych, ekonomicznych oraz hi-
storycznych.

Przygraniczne po³o¿enie stwarza dogodne wa-
runki do rozwoju transgranicznej wspó³pracy gospo-
darczej.

W województwie wystêpuj¹ Ÿród³a wód mine-
ralnych. W po³¹czeniu z czystym powietrzem i ko-
rzystnym mikroklimatem, sprzyja to lecznictwu
uzdrowiskowemu w Iwoniczu, Rymanowie, Polañ-
czyku i Horyñcu Zdroju.

Ziemie województwa przez wieki by³y obsza-
rem styku narodów, kultur i religii. St¹d wywodzi
siê niepowtarzalna barwa oraz ró¿norodnoœæ dzie-

dzictwa kulturowego regionu. Dobra infrastruktura
turystyczna (szlaki turystyki pieszej, rowerowej,
konnej oraz wodnej) zachêca do uprawiania tury-
styki kwalifikowanej. Przyjemny wypoczynek za-
pewni¹ liczne oœrodki, rozwiniêta sieæ gospodarstw
agroturystycznych oraz infrastruktura rekreacyjno-
-sportowa.

Województwo podkarpackie zaliczane jest do
obszarów o dobrej kondycji ekologicznej. Od kilku
lat nastêpuje zauwa¿alna poprawa stanu jakoœci wód
powierzchniowych i powietrza atmosferycznego.
Nadal pozostaj¹ nie rozwi¹zane problemy nadmier-
nej uci¹¿liwoœci ha³asu komunikacyjnego i koniecz-
noœæ usuniêcia zaniedbañ wystêpuj¹cych w gospo-
darce odpadami, szczególnie komunalnymi. Popra-
wa stanu œrodowiska jest niew¹tpliwie wynikiem re-
alizacji nowych przedsiêwziêæ proekologicznych,
których oddanie do u¿ytkowania przyczyni³o siê do
korzystnych zmian w œrodowisku.

1.   Ogólna charakterystyka

Województwo podkarpackie ma charakter rol-
niczo-przemys³owy. W 2003 roku województwo li-
czy³o 2097 tys. mieszkañców, tj. 5,5 % ludnoœci
Polski. Ludnoœæ zamieszkuje w 45 miastach i 2166

R O Z D Z I A £  II



10 INFORMACJE O WOJEWÓDZTWIE

Mapa 2.1. Podzia³ administracyjny województwa podkarpackiego

miejscowoœciach wiejskich. Podkarpackie jest naj-
mniej zurbanizowanym województwem; w miastach
zamieszkuje 45 % ogó³u ludnoœci przy œredniej kra-
jowej wynosz¹cej 61,8 %. Obszar województwa
nale¿y do s³abiej zaludnionych. Gêstoœæ zaludnie-
nia wynosi 118 osób na 1 km2 (7. miejsce w Polsce),
przy œredniej krajowej wynosz¹cej 122 osoby na
1 km2.  Ludnoœæ rozmieszczona jest nierównomier-
nie. Najwiêksza gêstoœæ zaludnienia wystêpuje
w miastach i ca³ym pasie œrodkowym wojewódz-
twa, najmniejsza w czêœci po³udniowej i wschod-
niej. Spoœród wszystkich powiatów najwy¿sze za-
ludnienie wystêpuje w powiecie ³añcuckim, najs³ab-
sze w powiecie bieszczadzkim. Ludnoœæ wojewódz-
twa jest stosunkowo m³oda – ponad 50 % ludnoœci
nie osi¹gnê³o wieku 33 lat. Przyrost naturalny w wo-
jewództwie wynosi 0,8 %, przy œredniej krajowej
wynosz¹cej 0,1 %.

Pod wzglêdem administracyjnym województwo
dzieli siê na 21 powiatów i 4 miasta na prawach
powiatu (Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyœl);
159 gmin: 16 miejskich, 29 miejsko-wiejskich i 114
wiejskich.

Stolic¹ województwa i zarazem centralnym
oœrodkiem akademickim, gospodarczym i kultural-

nym jest miasto Rzeszów, licz¹ce 159,8 tys. miesz-
kañców.

Obszar województwa dzieli siê na dwie czêœci
ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ morfologicznie i geolo-
gicznie. Czêœæ pó³nocna ma charakter równinny, po-
³udniowa zaœ górzysty. Naturalna granica miêdzy
tymi czêœciami przebiega równole¿nikowo wzd³u¿
linii Dêbica – Rzeszów - Przemyœl i ma charakter
tektoniczny.

W strukturze powierzchni województwa wed³ug
stanu na dzieñ 1 stycznia 2003 roku – 55,2 % stano-
wi³y u¿ytki rolne, 38,4 % u¿ytki leœne i grunty za-
drzewione oraz zakrzewione, 2,7 % tereny komuni-
kacyjne, 1,3 % tereny osiedlowe, 1,2 % wody, 1,2 %
pozosta³e tereny.

Tereny miejskie zajmowa³y 5,9  % ogólnej po-
wierzchni województwa, przy wskaŸniku krajowym
wynosz¹cym 6,8 %. Powierzchnia ogólna terenów
zabudowanych i zurbanizowanych wynosi³a 4,2 %
powierzchni województwa.

Cech¹ charakterystyczn¹ województwa podkar-
packiego s¹ rozleg³e kompleksy leœne i du¿a po-
wierzchnia obszarów przyrodniczych chronionych
prawnie. Lasy zajmuj¹ powierzchniê 651,7 tys. ha,
co odpowiada lesistoœci 36,5 %, wyraŸnie wy¿szej
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Tabela 2.1.  Podkarpackie w liczbach
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od lesistoœci kraju wynosz¹cej 28,5 %. Obszary
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
chronionych zajmuj¹ 846,6 tys. ha, co stanowi
47,4 % powierzchni województwa. WskaŸnik ten jest
wy¿szy od krajowego, który kszta³tuje siê na pozio-
mie 32,5 %. Strefy o du¿ych walorach naturalnych
i krajobrazowych oraz ekologicznych wystêpuj¹
g³ównie w po³udniowej i po³udniowo-wschodniej
czêœci województwa.

Szata roœlinna podkarpackiego jest bardzo ró¿-
norodna i w poszczególnych czêœciach wojewódz-
twa uzale¿niona od œrodowiska geograficznego, kli-
matu i sposobu u¿ytkowania ziemi.

W pó³nocnej czêœci, w rejonie Kotliny Sando-
mierskiej, na piaszczystych glebach wystêpuj¹ prze-
wa¿nie bory sosnowe. Czêsto spotyka siê tak¿e lasy
mieszane i liœciaste, w których obok sosny wystê-
puje jod³a, œwierk i modrzew, a z drzew liœciastych
buk, d¹b, grab i brzoza.

Na Pogórzu Œrodkowobeskidzkim lasy wystê-
puj¹ g³ównie w szczytowych partiach wzniesieñ.
Du¿e kompleksy leœne zachowa³y siê w g³ównym
paœmie Pogórza Ciê¿kowickiego oraz w ca³ej partii
Pogórza Przemyskiego. Wystêpuj¹ tu g³ównie lasy
mieszane. W ni¿szych terenach Pogórza roœnie grab,
d¹b, brzoza i sosna, w wy¿szych partiach: jod³a,
œwierk i buk. Na ca³ym Pogórzu przewa¿aj¹ lasy
jod³owo-bukowe.

Najbardziej ró¿norodna i bogata szata roœlinna
wystêpuje w po³udniowej, górzystej czêœci woje-
wództwa. W Beskidzie Niskim przewa¿aj¹ lasy mie-
szane jod³owo-bukowe z domieszk¹ jaworu, jesio-
nu, brzozy i wi¹zów. Spotyka siê tak¿e skupiska ci-
sów i modrzewia. W partiach szczytowych wystê-
puj¹ lasy bukowe.

W rejonie Bieszczadów wyró¿nia siê trzy piê-
tra roœlinne: piêtro dolin, piêtro regla dolnego i piê-
tro po³onin. Brak ca³kowicie lasów œwierkowych
regla górnego. Przewa¿aj¹cy drzewostan lasów
w rejonie Bieszczadów stanowi¹ buk i jod³a. W ni¿-
szych terenach górskich wystêpuj¹ lasy jod³owe lub
mieszane, w wy¿szych wy³¹cznie lasy bukowe, czê-
sto z domieszk¹ jaworu.

2.   Ukszta³towanie powierzchni terenu

Województwo podkarpackie obejmuje swoim
zasiêgiem 3 odrêbne krainy fizjograficzne, co po-
woduje du¿e zró¿nicowanie klimatyczne i sprzyja
ró¿norodnoœci flory i fauny. Pó³nocn¹ czêœæ woje-
wództwa zajmuje nizina Kotliny Sandomierskiej,
czêœæ œrodkow¹ Pogórze Œrodkowobeskidzkie, na-
tomiast czêœæ po³udniow¹ obejmuj¹ góry Beskidu
Niskiego i Bieszczady. Niewielki skrawek po³o¿o-

ny w pó³nocno-wschodniej czêœci województwa zaj-
muje Roztocze.

Od strony pó³nocno-wschodniej do Kotliny San-
domierskiej przylega fragment pasma wzniesieñ
Roztocza i Wy¿yny Lubelskiej, a od pó³nocno-za-
chodniej Wy¿yna Kielecko -Sandomierska i Niecka
Nidziañska.

Z racji swojego po³o¿enia obszar województwa
podkarpackiego cechuje siê znacznym urozmaice-
niem rzeŸby terenu, ró¿nica miêdzy najwy¿szymi
wzniesieniami, a miejscami najni¿ej po³o¿onymi
wynosi ponad 1000 m.

Na podstawie podzia³u fizjograficznego Kon-
drackiego, teren województwa podkarpackiego le¿y
w obrêbie 2 podobszarów, 3 prowincji, 6 podpro-
wincji, 8 makroregionów i 22 mezoregionów.

Przy wydzielaniu jednostek fizjograficznych
najwa¿niejszym czynnikiem  by³a budowa geolo-
giczna i rzeŸba terenu

Kotlina Sandomierska jest obszarem na ogó³
wyrównanym, lekko pofa³dowanym, o wzniesie-
niach wzglêdnych rzêdu kilku do kilkudziesiêciu
metrów. Pod wzglêdem ukszta³towania terenu na jej
obszarze wyró¿nia siê kilka oddzielnych krain geo-
graficznych, ró¿ni¹cych siê znacznie budow¹ i kraj-
obrazem. W pó³nocnej czêœci województwa znajdu-
je siê Równina Tarnobrzeska i Bi³gorajska.  Równi-
na Tarnobrzeska rozci¹ga siê pomiêdzy dolin¹
Wis³y (Nizin¹ Nadwiœlañsk¹) a dolin¹ Dolnego
Sanu, s¹siaduj¹c od po³udnia z P³askowy¿em Kol-
buszowskim. Równina Bi³gorajska znajduje siê po-
miêdzy dolinami Tanwi, Dolnego Sanu oraz Wis³y
a Wy¿yn¹ Lubelsk¹ i Roztoczem. W pó³nocno-za-
chodniej czêœci województwa pomiêdzy Nizin¹ Nad-
wiœlañsk¹ na pó³nocy, dolin¹ dolnego Dunajca na
zachodzie i dolin¹ Wis³oki na wschodzie po³o¿ony
jest P³askowy¿ Tarnowski. Ca³¹ œrodkow¹ czêœæ Ko-
tliny pomiêdzy Wis³ok¹ a Sanem zajmuje P³asko-
wy¿ Kolbuszowski, zaœ miêdzy Sanem i wzniesie-
niami Roztocza wystêpuje P³askowy¿ Tarnogrodz-
ki. Miêdzy P³askowy¿em Kolbuszowskim a progiem
Pogórza zalega szerokie i p³askie obni¿enie zwane
Pradolin¹ Podkarpack¹ o œredniej wysokoœci 190–
–220 m  n.p.m.

Pogórze Œrodkowobeskidzkie zajmuje œrodkow¹
czêœæ województwa, zaczyna siê na ogó³ progiem
wzniesionym 150–200 m n.p.m. ponad obni¿eniami
podkarpackimi i tworzy pas wzgórz ³agodnych i sze-
rokich wyniesionych do oko³o 350–400 m  n.p.m.
W granicach województwa Pogórze dzieli siê na
Pogórze Ciê¿kowickie pomiêdzy Dunajcem (woj.
ma³opolskie) a Wis³okiem, Pogórze Strzy¿owskie
pomiêdzy dolinami Wis³oki na zachodzie i Wis³o-
ka na wschodzie, Pogórze Dynowskie ci¹gn¹ce
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Tabela 2.2.  Podzia³ fizjograficzny wg Kondrackiego

siê na wschód od doliny Wis³oka po dolinê Sanu
i Kotlinê Jasielsko-Kroœnieñsk¹, stanowi¹c¹ roz-
leg³e obni¿enie oddzielaj¹ce Beskid Niski od Po-
górza.

Beskid Niski wraz z przylegaj¹cymi do niego
od pó³nocy i od po³udnia pogórzami zaliczono do
Beskidów Œrodkowych, stanowi¹cych cz³on przej-
œciowy miêdzy Beskidami Zachodnimi i Wschodni-
mi. Rozci¹ga siê od granicy województwa na za-
chodzie poprzez Prze³êcz Dukielsk¹ do Prze³êczy
£upkowskiej na wschodzie. Stanowi¹ go niewyso-
kie pasma górskie o wysokoœciach do 850 m  n.p.m.,
ze œródgórskimi obni¿eniami.

W czêœci polskiej Karpat Wschodnich w grani-
cach województwa podkarpackiego znajduj¹ siê
Beskidy Lesiste, które dziel¹ siê na Góry Sanocko-
-Turczañskie rozci¹gaj¹ce siê pomiêdzy dolinami
Sanu i Stryja i Bieszczady Zachodnie biegn¹ce od
Prze³êczy £upkowskiej na zachodzie do Prze³êczy
U¿ockiej na wschodzie. Krajobraz Bieszczadów
tworz¹ g³ównie pasma wzgórz i gór ci¹gn¹ce siê
z pó³nocnego zachodu na po³udniowy wschód. Naj-

wiêksze wysokoœci osi¹gaj¹ w szczytach Tarnica
1346 m  n.p.m., Halicz 1333 m i Bukowe Berdo
1313 m  n.p.m.

3.  Budowa geologiczna i surowce mineralne

Zró¿nicowany uk³ad morfologiczny wojewódz-
twa wi¹¿e siê z budow¹ geologiczn¹ i jej dziejami
w okresie formowania siê skorupy ziemskiej.

W erze mezozoicznej du¿e obszary Europy
i Azji, a w tym i teren dzisiejszych Karpat znajdo-
wa³y siê pod wod¹ wielkiego oceanu. Na jego dnie
zaczê³y siê wówczas osadzaæ uk³ady fliszowe po-
wsta³e na skutek erozji ska³ krystalicznych i osado-
wych istniej¹cych tu niegdyœ gór zwanych „Prakar-
patami”. Rejon Kotliny Sandomierskiej stanowi³
w tym czasie l¹d zbudowany z uk³adów powsta³ych
znacznie wczeœniej, bo w erze paleozoicznej.

W erze kenozoicznej wyst¹pi³y potê¿ne ruchy
tektoniczne, w wyniku których dno oceanu zaczê³o
siê podnosiæ, a nad jego powierzchniê wznios³y siê
garby gór tworz¹cych Karpaty.
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Na skutek ruchów górotwórczych na po³udniu,
nast¹pi³o znaczne obni¿enie skorupy ziemskiej na
pó³nocy, w rejonie dzisiejszej Kotliny Sandomier-
skiej. Obni¿enie to zalane zosta³o wodami tzw. Mo-
rza Mioceñskiego. Po ust¹pieniu morza w okresie
czwartorzêdu od pó³nocy nasun¹³ siê potê¿ny lodo-
wiec, który zaj¹³ ca³¹ Kotlinê, wdzieraj¹c siê g³êbo-
ko w doliny przedgórza Karpat. Lodowiec zagro-
dzi³ drogê rzekom p³yn¹cym wówczas na pó³noc
i spowodowa³ przesuniêcie biegu wód w kierunku
wschodnim ku Morzu Czarnemu. W tym okresie
miêdzy Karpatami a Pogórzem powsta³a szeroka
dolina, któr¹ p³ynê³y wody Dunajca, a jej pozosta-
³oœci¹ jest Kotlina Jasielsko-Kroœnieñska.

W okresie gdy lodowiec zaczyna³ ustêpowaæ ku
pó³nocy, rzeki z Karpat sp³ywa³y dalej na wschód, ale
ju¿ szerok¹ rynn¹ utworzon¹ u progu Pogórza, two-
rz¹c w ten sposób obni¿enie zwane Rynn¹ Podkar-
pack¹, Pradolin¹ Podkarpack¹ lub Pradolin¹ Wis³y.

Kiedy lodowiec ust¹pi³ ostatecznie, na teren
Kotliny Sandomierskiej wp³ynê³y wody rzek kar-
packich nanosz¹c masy mu³u i piasków. Ostatecz-
nie powierzchnia ziemi uformowana zosta³a przez
trwaj¹ce bez przerwy procesy erozyjne.

Ukszta³towana w wyniku tych procesów budo-
wa geologiczna województwa podkarpackiego wy-
odrêbnia  trzy du¿e jednostki geologiczno-struktu-
ralne: nieckê lubelsk¹ obejmuj¹c¹ dwa niewielkie
skrawki w pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej czêœci
województwa, Karpaty zajmuj¹ce po³udniow¹ czêœæ
i zapadlisko przedkarpackie – czêœæ pó³nocn¹.

Niecka lubelska zbudowana jest ze starych
struktur paleozoicznych, przykrytych utworami jury
i kredy o zmiennej mi¹¿szoœci – od ok. 400 do po-
nad 800 m. Lokalnie na utworach kredowych (mar-
gle, wapienie, kreda pisz¹ca) osadzi³y siê piaszczy-
ste utwory trzeciorzêdowe.

Zapadlisko przedkarpackie buduj¹ starsze utwory
trzeciorzêdowe wykszta³cone w postaci i³ów i i³o-
³upków. Na nich zalegaj¹ m³odsze, wieku czwarto-
rzêdowego pochodzenia wodno-lodowcowego,
rzecznego, jeziornego i eolicznego. Wykszta³cone
s¹ w postaci ¿wirów, piasków, py³ów, glin i i³ów.
Mi¹¿szoœæ utworów czwartorzêdowych wynosi œred-
nio oko³o 10–25 m. W zapadlisku przedkarpackim
wystêpuj¹ osady mioceñskie, nale¿¹ce stratygraficz-
nie do tortonu i sarmatu.

Karpaty zewnêtrzne – fliszowe, zbudowane s¹
z serii ska³ osadowych pochodzenia morskiego: na-
przemianleg³ych piaskowców i ³upków, a lokalnie
równie¿ ze zlepieñców, margli i podrzêdnie z wa-
pieni, powsta³ych w górnej jurze, kredzie i trzecio-
rzêdzie, silnie sfa³dowanych, zdiagenezowanych
i poddanych dzia³aniom ruchów tektonicznych.

Utwory te przykryte s¹ m³odszymi – wieku
czwartorzêdowego, o mi¹¿szoœci od oko³o jednego
metra w partiach górzystych, do kilkunastu metrów
w dolinach rzek (np.Wis³oka).

Lokalnie w pó³nocno-zachodniej czêœci woje-
wództwa, na utworach fliszowych zalegaj¹ p³aty
miocenu, reprezentowane przez dolnotortoñskie
i dolnosarmackie i³o³upki, ³upki margliste, piaski
i piaskowce oraz miejscami materia³ fliszowy.

W obrêbie Karpat fliszowych, na terenie woje-
wództwa podkarpackiego, wyró¿niane s¹ nastêpu-
j¹ce jednostki strukturalne: magurska, dukielska, œl¹-
ska, podœl¹ska, skolska, stebnicka. Ich nazwy s¹
zwi¹zane zarówno z wykszta³ceniem litostratygra-
ficznym serii skalnych, jak równie¿ z ich tektonik¹.

Do najstarszych utworów geologicznych, wy-
stêpuj¹cych na terenie województwa w pod³o¿u mio-
cenu i Karpat fliszowych, nale¿¹ eokambryjskie ³upki
ilaste i mu³owce, uwa¿ane za utwory fliszowe, bu-
duj¹ce pogrzebany grzbiet eokambryjski, zalegaj¹-
cy w pod³o¿u zapadliska przedkarpackiego
i Karpat fliszowych.

Na ca³ym obszarze województwa podkarpac-
kiego wystêpuj¹ osady czwartorzêdowe: zwietrzeli-
nowe, stokowe – grawitacyjne, lessowe, deluwial-
ne, lodowcowe, rzeczno-lodowcowe, rzeczne, eolicz-
ne, organogeniczne. Najstarszymi z nich s¹ utwory
lodowcowe, wykszta³cone jako gliny morenowe ze
¿wirami eratycznymi, piaskami i g³azami narzuto-
wymi, pochodz¹ce ze zlodowacenia krakowskiego.
Równie¿ z tym zlodowaceniem s¹ zwi¹zane osady
rzeczno-lodowcowe, wystêpuj¹ce zarówno na ob-
szarze zapadliska przedkarpackiego, jak i Karpat fli-
szowych. Osady czwartorzêdowe nie s¹ równomier-
nie rozmieszczone, co jest zwi¹zane z ewolucj¹ rzeŸ-
by terenu w holocenie. W znacz¹cej czêœci woje-
wództwa wystêpuj¹ pokrywy zwietrzelinowe i sto-
kowe oraz utwory koluwialne.

Województwo jest niezbyt zasobne w surowce
mineralne. Ich wystêpowanie wi¹¿e siê bezpoœred-
nio z budow¹ geologiczn¹ danego rejonu. Najwiêk-
sze znaczenie gospodarcze maj¹ kopaliny z grupy
surowców energetycznych, takie jak ropa naftowa
i gaz ziemny.

Ropa naftowa wystêpuje g³ównie w rejonie Pod-
karpacia, w pasie d³ugoœci oko³o 160 km i szeroko-
œci 15–40 km pomiêdzy Ustrzykami Dolnymi
a Gorlicami. Z³o¿a ropy znajduj¹ siê tak¿e w rejo-
nie Radomyœla Wielkiego, Dêbicy, Brzezówki, No-
sówki i Przemyœla.

Z³o¿a gazu wystêpuj¹ na Podkarpaciu obok ropy
naftowej oraz wokó³ Przemyœla, Jaros³awia, Prze-
worska, Lubaczowa, Rzeszowa, Dêbicy, Ropczyc,
£añcuta, Soko³owa i Le¿ajska.
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W pó³nocnej czêœci Kotliny Sandomierskiej
w rejonie Tarnobrzega i Machowa, a tak¿e w okoli-
cach Baszni Górnej wystêpuj¹ z³o¿a siarki.

Na terenie ca³ego województwa wystêpuj¹ ob-
fite zasoby kruszyw budowlanych. W wojewódz-
twie podkarpackim udokumentowano:
· 37 z³ó¿ kamienia drogowego i budowlanego,
· 32 z³o¿a piaskowców, wystêpuj¹cych  w czêœci

po³udniowej województwa na terenie powiatów:
Strzy¿ów, Jas³o, Krosno, Sanok, Brzozów, Prze-
myœl, Ustrzyki Dolne,

· 3 z³o¿a wapieni: Brusno, Brusno-Wapiennik Wê-
gierka, Huta Ró¿aniecka; wszystkie znajduj¹ siê
na terenie powiatu Lubaczów,

· 2 z³o¿a ³upków menilitowych.
Z³o¿a kruszyw naturalnych w województwie

podkarpackim s¹ wieku czwartorzêdowego. Kru-
szywa naturalne dziel¹ siê na dwie zasadnicze gru-
py: kruszywa grube obejmuj¹ce ¿wiry i pospó³ki
(kruszywo piaszczysto-¿wirowe) oraz kruszywa
drobne - piaszczyste. Karpaty oraz ich bezpoœred-
nie przedpole s¹ jednym z najwa¿niejszych obsza-
rów wystêpowania grubych kruszyw naturalnych.
W przewa¿aj¹cej czêœci s¹ one pochodzenia rzecz-
nego i zwi¹zane s¹ z niskimi terasami rzecznymi.
Rozmieszczenie piasków na obszarze wojewódz-
twa podkarpackiego okreœla przebieg dawnych
i wspó³czesnych dolin rzecznych oraz usytuowa-
nie form akumulacji eolicznej, tj. wydm. Wydmy
wystêpuj¹ w pó³nocnej czêœci województwa, tj.
g³ównie na P³askowy¿u Kolbuszowskim (obszar po-
miêdzy Kolbuszow¹ a Mielcem) oraz w rejonie Le-
¿ajska, Lubaczowa i Stalowej Woli. Z uwagi na
ustanowienie Obszarów Chronionego Krajobrazu,
np.: Mielecko-Kolbuszowsko-G³ogowskiego,
BrzóŸniañskiego, Kury³owskiego, Soko³owsko-
-Wilczowolskiego, Roztoczañskiego, Sieniawskie-
go, Jastrz¹bsko-¯dziarskiego, Zmys³owskiego,
Przec³awskiego oraz Parku Krajobrazowego Lasy
Janowskie, eksploatacja z³ó¿ wydmowych jest ogra-
niczona.

Znaczne zasoby z³ó¿ kruszywa naturalnego zlo-
kalizowane s¹ w dolinach rzek: Wis³oki oraz Sanu.
Najbardziej wartoœciowe s¹ z³o¿a kruszywa zlokali-
zowane na ca³ej d³ugoœci rzeki Wis³oki, bowiem
materia³ karpacki strefy dorzecza Wis³oki (piaskowce
p³aszczowiny œl¹skiej) charakteryzuje siê du¿¹ od-
pornoœci¹ mechaniczn¹. W wiêkszoœci jednak zaso-
by te zalegaj¹ pod lustrem wody, co stanowi utrud-
nienie ewentualnej eksploatacji. Jeszcze wiêkszym
ograniczeniem w ich wykorzystaniu jest wystêpo-
wanie wysokiej klasy gruntów. W obrêbie po³udnio-
wej czêœci województwa podkarpackiego
(w Karpatach) piaski wystêpuj¹ praktycznie tylko

w dolinie rzeki Wis³ok oraz na terenie gminy Frysz-
tak – jako formy wydmowe.

Zarówno kruszywo naturalne drobne, jak i gru-
be zlokalizowane jest nierównomiernie na terenie
województwa podkarpackiego. W zwi¹zku z tym
w po³udniowej jego czêœci wystêpuje deficyt kru-
szyw drobnych (piasku), a w pó³nocnej kruszyw gru-
bych (¿wiru).

Na terenie województwa obecnie zlokalizowa-
ne s¹ 332 z³o¿a kruszywa naturalnego, a wydobycie
odbywa siê w ramach 77 udzielonych przez Woje-
wodê Podkarpackiego i 96 udzielonych przez staro-
stów koncesji na wydobywanie kopaliny ze z³o¿a.

W obrêbie województwa udokumentowano
równie¿ wystêpowanie z³ó¿ piasków kwarcowych
do produkcji ceg³y wapienno-piaskowej, piasków
kwarcowych do produkcji betonów komórkowych,
piasków formierskich, surowców szklarskich oraz
surowców ilastych. Obecnie eksploatacja surowców
ilastych odbywa siê w ramach 100 koncesji na eks-
ploatacjê, z czego 16 udzielonych zosta³o przez
Wojewodê Podkarpackiego, a 84 przez starostów.

Z pozosta³ych surowców wystêpuj¹cych na
terenie województwa podkarpackiego nale¿y wy-
mieniæ:
· torfy – najwiêksze obszary torfowisk wystêpuj¹

na terenie gmin: Œwilcza, Le¿ajsk, Przec³aw,
Nowa Sarzyna, Kolbuszowa, G³ogów M³p. i So-
ko³ów M³p. Na obszarach tych nie jest prowa-
dzona eksploatacja torfu,

· gipsy, wystêpuj¹ce g³ównie w Broniszowie
w powiecie ropczycko-sêdziszowskim i £opusz-
ce Wielkiej ko³o Kañczugi,

· wapienie i margle dla przemys³u cementowego
i wapienniczego.

W województwie wystêpuj¹ bogate zasoby wód
mineralnych, których obecnoœæ zwi¹zana jest z utwo-
rami fliszu karpackiego oraz miocenu zapadliska
przedkarpackiego. W utworach fliszu wystêpuj¹
g³ównie wody chlorkowe, szczawy, solanki. Nato-
miast w mioceñskich utworach zapadliska wystê-
puj¹ wody siarczkowe i siarkowodorowe.

Na terenie województwa rozpoznano, a czêœcio-
wo udokumentowano zasoby wód mineralnych,
zmineralizowanych, termalnych oraz solanek w na-
stêpuj¹cych powiatach:

· bieszczadzki (Czarna, Lesko, Polañczyk, Rabe);
· brzozowski (Brzozów);
· dêbicki (Latoszyn);
· kroœnieñski ((Iwonicz Zdrój, Kroœcienko, Lu-

batówka, Rudawka Rymanowska, Rymanów
Zdrój);

· lubaczowski (Horyniec);
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· rzeszowski (Borek Stary, Chmielnik, Lubenia,
Nieborów, „Przylasek”, Rudna Wielka, Rzeszów
Staromieœcie, Szklary, Straszydle, Tyczyn £any);

· sanocki (Komañcza);
· stalowowolski (Lipa);
· strzy¿owski (Po³omia, Wiœniowa, ̄ arnowa Góra).

W obrêbie wód mineralnych wydzielona jest
grupa wód leczniczych maj¹cych zastosowanie do
zabiegów balneologicznych, zw³aszcza k¹pieli lecz-
niczych w wannach i basenach, do inhalacji, p³ukañ
oraz kuracji pitnej. K¹piele maj¹ szerokie zastoso-
wanie w chorobach uk³adu ruchu, uk³adu kr¹¿enio-
wo-oddechowego, w chorobach dermatologicznych
i innych. Wa¿nym dzia³aniem w balneoterapii jest
kuracja pitna (krenoterapia). Systematyczne i pra-
wid³owo dawkowane picie wód mineralnych uzu-
pe³nia niedobór mikro- i makroelementów.

4.  Zasoby wodne

Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe w województwie pod-

karpackim zajmuj¹ 215,8 km2, co stanowi 1,2%
ogólnej powierzchni województwa.

Ponad 98% powierzchni województwa po³o¿o-
ne jest w obrêbie dorzecza górnej Wis³y. Dorzecze
Wis³y od strony po³udniowej i po³udniowo-wschod-
niej ograniczone jest europejskim dzia³em wodnym,
rozdzielaj¹cym zlewiska Morza Ba³tyckiego i Morza
Czarnego. Fragment czarnomorsko-ba³tyckiego dzia³u
wodnego, biegn¹cy po³udniowym krañcem woje-
wództwa, stanowi jednoczeœnie granicê pañstwow¹
ze S³owacj¹ i Ukrain¹. Dorzecze Dniestru obejmuje
niewielki obszar (1,3%) w po³udniowo-wschodniej
czêœci województwa odwadniany za poœrednictwem
cieków: Strwi¹¿, Mszaniec i Lechnawa.

W województwie podkarpackim brak jest je-
zior. Oprócz naturalnych wód p³yn¹cych i sztucz-
nych zbiorników wodnych, wystêpuj¹ tutaj tak¿e sta-
wy rybne (g³ównie w pó³nocnej i pó³nocno-wschod-
niej czêœci województwa), wyrobiska po¿wirowe,
glinianki oraz sieæ licznych rowów melioracyjnych,
a tak¿e kana³y (g³ównie w pó³nocnej czêœci woje-
wództwa).

Zarz¹dzanie zasobami wodnymi w Polsce opiera
siê o wyznaczone obszary dorzeczy i regiony wod-
ne. Kraj podzielony zosta³ na dwa obszary dorze-
czy: obszar dorzecza Wis³y oraz obszar dorzecza
Odry. Teren województwa podkarpackiego nale¿y
do obszaru dorzecza Wis³y, który obejmuje swym
zasiêgiem tak¿e znajduj¹ce siê na terytorium woje-
wództwa dorzecze Dniestru.

Województwo podkarpackie po³o¿one jest
w regionie wodnym górnej Wis³y z wyj¹tkiem tere-

nów w pó³nocno-wschodniej czêœci gminy Horyniec
(powiat lubaczowski), bêd¹cych fragmentem zlew-
ni Bugu, które le¿¹ w granicach regionu wodnego
œrodkowej Wis³y.

Organem w³aœciwym w sprawach gospoda-
rowania wodami w regionie wodnym górnej Wi-
s³y jest Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
w Krakowie, natomiast w regionie œrodkowej Wi-
s³y – Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Wody powierzchniowe p³yn¹ce
Podstawow¹ sieæ rzeczn¹ w województwie two-

rzy Wis³a oraz jej dwa du¿e dop³ywy karpackie:
Wis³oka i San. Niewielki, pó³nocno-wschodni frag-
ment województwa o powierzchni oko³o 90 km2 to
zlewnie Raty i So³okii, dop³ywów Bugu.

Sieæ rzeczna jest doœæ gêsta, szczególnie w ob-
szarach górskich i podgórskich. Obejmuje:

· 46 rzek o zlewni wiêkszej od 100 km2,
· 11 rzek o zlewni wiêkszej od 500 km2,
· 4 rzeki o zlewni wiêkszej od 1000 km2.
G³ówne rzeki województwa podkarpackiego

przedstawia tabela 2.3. oraz mapa 2.4.
Wis³a stanowi naturaln¹ pó³nocno-zachodni¹

administracyjn¹ granicê województwa na d³ugoœci
77,7 km, p³ynie ³ukiem z po³udniowego zachodu na
pó³noc. Na terenie województwa rzeka przyjmuje
prawobrze¿ne dop³ywy z Kotliny Sandomierskiej,
po³udniowo-zachodniej czêœci Wy¿yny Lubelskiej
i pó³nocno-zachodniej czêœci Roztocza. S¹ to kolej-
no rzeki: Breñ (niewielki odcinek ujœciowy), Wis³o-
ka, Babulówka, Trzeœniówka, £êg oraz San. Kolej-
nym dop³ywem jest Sanna, której Ÿród³a i odcinek
ujœciowy le¿¹ w województwie lubelskim, natomiast
œrodkowy bieg w województwie podkarpackim.

Najwiêksze zlewnie w dorzeczu Wis³y w grani-
cach województwa podkarpackiego posiadaj¹:

- San (68% obszaru województwa),
- Wis³ok zasilaj¹cy rzekê San (19,8% obszaru

województwa),
- Wis³oka (17% obszaru województwa).
San jest najwiêkszym karpackim dop³ywem

Wis³y, odwadnia ponad po³owê obszaru wojewódz-
twa. Ca³a d³ugoœæ Sanu, z wyj¹tkiem Ÿróde³, le¿y
w województwie podkarpackim. Rzeka przep³ywa
przez województwo na d³ugoœci 443,4 km z po³ud-
niowego wschodu na pó³noc, zmieniaj¹c po dro-
dze kilka razy kierunek na równole¿nikowy. Po-
wierzchnia zlewni wynosi 16861,3 km2, z czego
14,7% le¿y na terytorium Ukrainy. W wojewódz-
twie podkarpackim znajduje siê ponad 80% pol-
skiej czêœci zlewni Sanu, pozosta³y obszar le¿y
w województwie lubelskim. W górnym biegu rze-
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ka na d³ugoœci 55,2 km stanowi granicê pañstwow¹
z Ukrain¹.

Dop³ywy Sanu sprowadzaj¹ wody z Beskidów
Lesistych (Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanoc-
ko-Turczañskich), Pogórza Œrodkowobeskidzkiego
i Kotliny Sandomierskiej, a tak¿e z Roztocza i Wy-
¿yny Lubelskiej. Lewostronna czêœæ zlewni w ca³o-
œci znajduje siê w granicach administracyjnych wo-
jewództwa. Lewostronne wiêksze dop³ywy Sanu to
kolejno od po³udnia: Wo³osaty, Solinka, Hoczewka,
Os³awa, Sanoczek, £êg Rokietnicki, Wis³ok, Trze-
boœnica, Rudnia i Barcówka. Najwiêkszym wœród
nich jest rzeka Wis³ok o powierzchni zlewni
3528,2 km2, stanowi¹cej prawie 30% zlewni Sanu
i 19,8% obszaru województwa. Po³udniow¹ granic¹
lewostronnej zlewni Sanu jest granica pañstwowa
ze S³owacj¹ i Ukrain¹.

Prawostronna czêœæ zlewni Sanu stanowi
wschodni i pó³nocno-wschodni fragment wojewódz-
twa. Granicê zlewni przecina od wschodu granica
pañstwowa z Ukrain¹ i od pó³nocy granica admini-
stracyjna województwa. Prawostronne znacz¹ce do-
p³ywy Sanu to od po³udnia: Czarny, Olszanka, Ty-
rawka, Stupnica, Wiar, Wisznia, Szk³o, Lubaczów-
ka, Z³ota, Tanew, Bukowa. Obszary Ÿród³owe Wisz-
ni, Szk³a, Lubaczówki znajduj¹ siê na terytorium
Ukrainy, a rzeka Wiar w œrodkowym biegu dwukrot-
nie przekracza granicê pañstwow¹. Rzeki Bukowa i
Z³ota bior¹ pocz¹tek w województwie lubelskim.
Odcinki Ÿród³owy i ujœciowy Tanwi znajduj¹ siê na
terenie województwa podkarpackiego, natomiast w
pozosta³ym biegu rzeka przep³ywa przez obszar
województwa lubelskiego.

Najwiêkszymi prawymi dop³ywami Sanu
s¹ Lubaczówka i Tanew o zlewniach w granicach
województwa podkarpackiego przekraczaj¹cych
700 km2.

Zlewnia Wis³oki to pas obszaru przebiegaj¹cy
z po³udnia na pó³noc wzd³u¿ zachodniej granicy ad-
ministracyjnej województwa. Ca³kowita powierzch-
nia zlewni wynosi 4110,2 km2, z czego ponad 70%
znajduje siê w granicach województwa podkarpac-
kiego. Lewostronn¹ czêœæ zlewni zasilaj¹ g³ównie
cieki dop³ywaj¹ce z terenu województwa ma³opol-
skiego.

Wis³oka zbiera wody z Beskidu Niskiego, Po-
górza Œrodkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomier-
skiej. Lewostronne dop³ywy Wis³oki to: Ropa, Gra-
binianka, Stary Breñ, natomiast prawostronne: Ja-
sio³ka, Wielopolka oraz Tuszymka. Najwiêkszym
lewym dop³ywem Wis³oki na terenie województwa
jest Stary Breñ (powierzchnia zlewni 160 km2), na-
tomiast prawym dop³ywem Jasio³ka (powierzchnia
zlewni 513,2 km2).

Fragment zlewiska Morza Czarnego w woje-
wództwie podkarpackim obejmuje obszar 233,2 km2

i stanowi¹ go zlewnie Strwi¹¿a, Mszañca i Lechna-
wy – dop³ywów Dniestru. Ponad 80% powierzchni
tego obszaru zajmuje zlewnia rzeki Strwi¹¿, p³yn¹-
cej przez terytorium Polski na d³ugoœci 17,3 km.

Z uwagi na zró¿nicowanie œrodowiska geogra-
ficznego rzeki województwa podkarpackiego cha-
rakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹.

Górne odcinki rzek po³o¿one w obrêbie Kar-
pat (np. górne biegi Wis³oki, Sanu i Wis³oka) po-
siadaj¹ znaczne zasoby wodne, lecz nierównomier-
nie roz³o¿one w czasie i przestrzeni. Du¿e spadki
rzek stwarzaj¹ bardzo dobre warunki szybkiego od-
p³ywu wód przy du¿ych opadach atmosferycznych.
Z uwagi na ma³o przepuszczalne pod³o¿e i niewiel-
kie zdolnoœci retencyjne zlewni karpackich, sp³yw
na ogó³ odbywa siê powierzchniowo. Skutkiem tego
w okresach suchych obserwuje siê ma³e przep³ywy
w rzekach, natomiast w okresach deszczowych
gwa³towne i du¿e wezbrania. Rzeki charakteryzuje
znaczny potencja³ powodziowy, przy czym prze-
wa¿aj¹ wezbrania letnie. Czêste zmiany przep³y-
wu sprzyjaj¹ procesom erozyjnym koryt brzegów
i dna rzecznego.

Rzeki Pogórza Œrodkowobeskidzkiego i Kotli-
ny Sandomierskiej cechuje mniejsza i powolniejsza
zmiennoœæ przep³ywów, przewaga wezbrañ wiosen-
nych z topnienia œniegu nad letnimi oraz mniejsze
nasilenie procesów erozji koryt.

Jako podstawowy wskaŸnik zasobów wód po-
wierzchniowych przyjmuje siê œredni roczny prze-
p³yw oraz sp³yw jednostkowy, obrazuj¹cy iloœæ wody
odp³ywaj¹cej œrednio z jednego km2.

Zasoby wodne rzek województwa s¹ du¿e. Naj-
zasobniejsz¹ rzek¹ jest górny San, natomiast Wis³o-
ka i Wis³ok maj¹ ju¿ przep³ywy znacznie ni¿sze.

Œrednie roczne sp³ywy jednostkowe rzek Pod-
karpacia s¹ na ogó³ wy¿sze od przeciêtnego odp³y-
wu z obszaru Polski, który wynosi 5,6 l/s·km2.
W zlewniach karpackich sp³ywy jednostkowe znacz-
nie przewy¿szaj¹ wartoœæ 8,5 l/s·km2, obrazuj¹c¹
przeciêtny sp³yw jednostkowy w zasobnym dorze-
czu górnej Wis³y.

Do najubo¿szych w wodê zalicza siê  zlewniê
Mleczki (dop³yw rzeki Wis³ok) oraz zlewniê Luba-
czówki.

W tabeli 2.4. zestawiono przep³ywy charakte-
rystyczne g³ównych rzek województwa w przekro-
jach wodowskazowych.

Przep³yw Sanu na obszarze Bieszczadów wy-
nosi 9,5 m3/s, a przed po³¹czeniem z Wiarem ju¿
ponad 50 m3/s. Po ujœciu Wiaru, Wiszni, Szk³a, Lu-
baczówki i rzeki Wis³ok œredni przep³yw wzrasta
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Tabela 2.3. Charakterystyka morfometryczna rzek o powierzchni zlewni powy¿ej 100 km2 w województwie
podkarpackim
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Tabela 2.4. Przep³ywy charakterystyczne w przekrojach wodowskazowych g³ównych rzek województwa
podkarpackiego
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Mapa 2.4.  Podzia³ hydrograficzny województwa podkarpackiego

ponad dwukrotnie do 105 m3/s, a na odcinku ujœcio-
wym, po przyjêciu Tanwi i Bukowej, osi¹ga
126 m3/s. Sp³ywy jednostkowe w zlewni Sanu kszta³-
tuj¹ siê od ponad 20 l/s·km2 (Solinka-Terka, San-
Dwernik) do 5 l/s·km2 (Mleczka-Gorliczyna, Luba-
czówka-Zapa³ów).

W³aœciwoœci energetyczne Sanu wykorzystywa-
ne s¹ do produkcji energii elektrycznej w elektrow-
niach wodnych w Solinie (200 MW) i Myczkow-
cach (8,3 MW).

Œredni przep³yw Wis³oki w Beskidzie Niskim
kszta³tuje siê na poziomie 3 m3/s. Po przyjêciu Ropy
i Jasio³ki wzrasta do 23 m3/s. W dalszym biegu rze-
ki wzrost przep³ywu jest znacznie wolniejszy,
w Mielcu osi¹ga 34,5 m3/s. Wartoœci sp³ywu jed-
nostkowego w zlewni Wis³oki s¹ mniej zró¿nicowa-
ne ni¿ w zlewni Sanu i kszta³tuj¹ siê od 18,4 l/s·km2

(Wis³oka-Krempna) do 6,7 l/s·km2 (Wielopolka-
-BrzeŸnica).

Zmiennoœæ odp³ywu w rzekach w ró¿nych la-
tach i porach roku jest du¿a. W latach mokrych rocz-
ny przep³yw czêsto jest wy¿szy od œredniego z wie-
lolecia, natomiast w latach suchych roczny przep³yw
bywa ni¿szy od œredniego wieloletniego. Zale¿y to
od intensywnoœci i zmiennoœci opadów atmosferycz-
nych, g³ównego czynnika kszta³tuj¹cego odp³ywy
rzeczne, a tak¿e od charakteru zlewni, jej wielkoœci
i zdolnoœci retencyjnej.

Na wykresie 2.1. przedstawiono relacje miêdzy
wielkoœci¹ opadu a odp³ywem w zlewniach Wis³oki
i Sanu w latach 1993–2002.

W okresie 10 lat (1993–2002) odp³ywy wód
zlewni¹ Sanu i Wis³oki kszta³towa³y siê nastêpu-
j¹co:
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· w zlewni Sanu najni¿szy odp³yw wynosi³
2459,6 mln m3 w 1994 roku, a najwy¿szy 5382,2
mln m3 w 1998 roku,

· w zlewni Wis³oki najni¿szy odp³yw wynosi³
758 mln m3 w 1994 roku, a najwy¿szy 1485 mln
m3 w 2001 roku.

Rzeki województwa podkarpackiego wykorzy-
stywane s¹ do zaopatrzenia ludnoœci w wodê do pi-
cia. £¹czna wydajnoœæ ponad 70 komunalnych i za-
k³adowych ujêæ powierzchniowych przekracza 100
mln m3/rok. Ujêcia te zaspokajaj¹ potrzeby bytowo-
-gospodarcze ponad 600 tysiêcy osób. Rzeczywisty
pobór wody z rzek województwa jest znacznie mniej-
szy i kszta³tuje siê na poziomie 50 mln m3 rocznie,
z czego oko³o 40% pochodzi ze zlewni Sanu, 35%
ze zlewni Wis³oka i 25% ze zlewni Wis³oki.

Zbiorniki wodne
Zmiennoœæ odp³ywu powierzchniowego jest

dotkliwie odczuwana w okresach odp³ywów ekstre-
malnie wysokich lub niskich zarówno przez gospo-
darkê, jak i przez spo³eczeñstwo. W celu przeciw-
dzia³ania powodziom i równoczeœnie dla zatrzyma-
nia nadmiaru wód, które mog¹ byæ wykorzystane
do celów konsumpcyjnych, przemys³owych i rolni-
czych w okresie obni¿onego ich stanu w rzekach,
budowane s¹ zbiorniki zaporowe. S¹ one najczêœciej

obiektami wielozadaniowymi, a jako podstawowe
ich funkcje wymieniæ mo¿na:
- wyrównawcz¹, polegaj¹c¹ na magazynowaniu

wody do celów pitnych, przemys³owych lub rol-
niczych oraz podwy¿szaniu przep³ywów ni¿ów-
kowych,

- energetyczn¹, polegaj¹c¹ na wyrównaniu odp³y-
wu lub dop³ywu przy równoczesnym tworzeniu
niezbêdnego spadu poprzez piêtrzenie wody,

- przeciwpowodziow¹, zwi¹zan¹ z redukcj¹ fali po-
wodziowych i ochron¹ terenów le¿¹cych poni¿ej
zbiornika,

- rekreacyjn¹.
Podstawowe dane morfometryczne g³ównych

zbiorników retencyjnych w województwie podkar-
packim przedstawia tabela 2.5.

Zbiorniki zaporowe maj¹ cechy poœrednie miê-
dzy rzekami i jeziorami. W odró¿nieniu od natural-
nych wód stoj¹cych cechuje je: wiêkszy stosunek
powierzchni zlewni do powierzchni zbiornika, krót-
szy czas retencji wody oraz bardzo czêste zmiany
poziomu wody. Ró¿ni je tak¿e obieg materii. W je-
ziorach wytworzone substancje organiczne s¹ wy-
korzystywane lub magazynowane w osadach den-
nych, podczas gdy w zbiornikach zaporowych czêœæ
substancji organicznych odp³ywa ze zbiornika.

Zbiorniki zaporowe w województwie s¹ Ÿród³em
zaopatrzenia w wodê do celów bytowo-gospodar-
czych. £¹czna wydajnoœæ ujêæ komunalnych oraz
niewielkich ujêæ zak³adowych (g³ównie oœrodki wy-
poczynkowe w rejonie zbiornika Solina) wynosi
ponad 7 mln m3/rok.

Najwiêkszym zbiornikiem zaporowym w wo-
jewództwie jest zbiornik Solina na Sanie, funkcjo-
nuj¹cy od 1968 roku. Powierzchnia zbiornika wy-
nosi 2105 ha, a pojemnoœæ przy maksymalnym piê-
trzeniu 503,97 mln m3. Woda w zbiorniku podlega
wymianie prawie dwukrotnie w roku, w zale¿noœci
od wielkoœci dop³ywu. Pod wzglêdem pojemnoœci
Solina jest najwiêkszym zbiornikiem zaporowym
w Polsce. Szacuje siê, ¿e wraz ze zbiornikiem Mycz-
kowce gromadzi prawie 15% ogó³u wód retencjo-
nowanych w kraju. Zbiornik spe³nia funkcjê ener-
getyczn¹, przeciwpowodziow¹, rekreacyjn¹ oraz za-
opatrzenia w wodê miasta Ustrzyki Dolne, okolicz-
nych wsi i miejscowoœci wczasowo-turystycznych.
U podstawy zapory znajduje siê elektrownia szczy-
towa z cz³onem pompowym o mocy 200 MW. Jest
to jedna z najwiêkszych w Polsce elektrowni szczy-
towo-pompowych pracuj¹cych na dop³ywie natural-
nym.

Poni¿ej zbiornika Solina na Sanie po³o¿ony jest
zbiornik Myczkowce. Powsta³ w 1960 roku i jest
zbiornikiem wyrównania dobowego interwencyjno-

Wykres 2.1.  Opad i odp³yw w zlewniach Wis³oki i
Sanu w latach 1993–2002 (wg GUS)
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Tabela 2.5. Dane morfometryczne g³ównych zbiorników retencyjnych w województwie podkarpackim

-regulacyjnej pracy elektrowni wodnej w Solinie.
Wraz ze zbiornikiem Solina tworzy zespó³ zbiorni-
ków, których gospodarka wodna jest ze sob¹ œciœle
powi¹zana. Pojemnoœæ ca³kowita przy maksymal-
nym piêtrzeniu wody wynosi 10,6 mln m3, a po-
wierzchnia 200 ha. Zbiornik ma charakter przep³y-
wowy, jest p³ytki, œrednia g³êbokoœæ kszta³tuje siê
na poziomie 4,5 m. Poni¿ej zbiornika Myczkowce
znajduje siê elektrownia wodna zasilana odp³ywem
ze zbiornika poprzez sztolniê energetyczn¹ w ma-
sywie góry Grodzisko.

Na rzece Wis³ok powsta³y dwa du¿e sztuczne
zbiorniki wodne: Besko i zbiornik w Rzeszowie.

Zbiornik Besko funkcjonuje od 1978 roku, utwo-
rzony zosta³ w wyniku spiêtrzenia w miejscowoœci
Sieniawa wód górnego biegu Wis³oka w km 172,8
zapor¹ betonow¹. Powierzchnia zbiornika wynosi
124,6 ha. Przy maksymalnym poziomie piêtrzenia
gromadzi 15,38 mln m3 wody. Besko nale¿y do zbior-
ników limnicznych i g³êbokich, œrednia g³êbokoœæ
wynosi 29 m. W ci¹gu roku woda w zbiorniku wy-
mieniana jest ponad 6 razy. Zbiornik wybudowany
zosta³ w celu zapewnienia poboru wody pitnej dla
Krosna, Rymanowa i Iwonicza Zdroju, wyrównania
odp³ywu poni¿ej zbiornika, ochrony przeciwpowo-
dziowej, a tak¿e energetycznego wykorzystania wody
w ma³ych elektrowniach wodnych poni¿ej zapory.

Zbiornik w Rzeszowie eksploatowany jest od
1974 roku. Powsta³ poprzez spiêtrzenie wód Wis³o-
ka zapor¹ ziemn¹ w km 63,7 biegu rzeki. Jest to
zbiornik p³ytki, o charakterze reolimnicznym. Po-
cz¹tkowo jego pojemnoœæ wynosi³a 1,8 mln m3, a
powierzchnia 68 ha. Po 14 latach eksploatacji zbior-
nik zosta³ zal¹dowany prawie w 60%. W drugiej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych przeprowadzono
modernizacjê zbiornika, polegaj¹c¹ g³ównie na wy-
konaniu prac pog³êbiarskich w obrêbie dolnego od-
cinka zbiornika oraz umocnieñ brzegów. W œrodko-
wej czêœci zbiornika pozostawiono zamuliska poro-
œniête roœlinnoœci¹ i zasiedlone przez ptaki. Po za-
koñczeniu modernizacji pojemnoœæ zbiornika przy

normalnym piêtrzeniu wody wynosi 1,0 mln m3,
natomiast powierzchnia 41,6 ha. Zbiornik wykorzy-
stywany jest do zaopatrzenia w wodê do celów prze-
mys³owych, a tak¿e s³u¿y ochronie przeciwpowo-
dziowej oraz rekreacji. Na lewym brzegu Wis³oka,
w km 67,85 w obrêbie cofki zbiornika, znajduje siê
ujêcie wody dla miasta Rzeszowa.

W 2000 roku w miejscowoœci Mokrzec, na rze-
ce Wis³oce w km 69,72 jej biegu, wybudowano sto-
pieñ piêtrz¹cy, który utworzy³ zbiornik wodny o po-
wierzchni 130 ha i pojemnoœci 8 mln m3. Œrednia
g³êbokoœæ zbiornika wynosi 5,5 m. Przy jazie piê-
trz¹cym znajduje siê ma³a elektrownia wodna, która
dostarcza energiê elektryczn¹ do sieci energetycz-
nej Zak³adu Energetycznego w Tarnowie.

W pó³nocnej czêœci województwa, na rzece £êg
(dop³yw Wis³y), utworzony zosta³ w 1988 roku zbior-
nik retencyjny Wilcza Wola. Jest to zbiornik nie-
wielki, gromadz¹cy 4,2 mln m3 wody przy po-
wierzchni 1,6 km2. Zbiornik s³u¿y do wyrównania
wahañ przep³ywów w rzece w ci¹gu roku, jest tak¿e
wykorzystywany rekreacyjnie.

Pozosta³e sztuczne zbiorniki wodne wystêpuj¹-
ce w województwie podkarpackim s¹ znacznie mniej-
sze. Najczêœciej pe³ni¹ funkcjê rekreacyjn¹, rzadziej
przeciwpowodziow¹, s¹ równie¿ miejscem bytowa-
nia ryb w warunkach naturalnych. Do wiêkszych
zbiorników „ma³ej retencji” nale¿¹:
- Stary Lubliniec na Wirowej (dop³yw Tanwi)

o powierzchni 40 ha, pojemnoœci 0,425 mln m3

i œredniej g³êbokoœci 1,1 m,
- O¿anna na Z³otej o powierzchni 18 ha, pojemno-

œci 0,23 mln m3 i œredniej g³êbokoœci 1,3 m,
- Blizne na potoku £ondzierz (zlewnia Stobnicy)

o powierzchni 14,5 ha i pojemnoœci 0,173 mln m3,
- Nienowice na Wiszni o powierzchni 2,0 ha i po-

jemnoœci 0,167 mln m3,
- Brzóza Królewska na Tarlace (dop³yw Trzebo-

œnicy) o powierzchni 7,5 ha, pojemnoœci 0,16 mln
m3 i œredniej g³êbokoœci 2 m,



23STAN ŒRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM W 2003 ROKU

Wykres 2.2. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne
wód podziemnych w uk³adzie piêter wodonoœnych

- Kamionka na Tuszymce o powierzchni 7 ha, po-
jemnoœci 0,105 mln m3 i œredniej g³êbokoœci
0,85 m.

Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych rozmieszczone s¹ na

terenie województwa podkarpackiego nierównomier-
nie i w porównaniu z zasobami innych regionów
kraju s¹ niewielkie, a ich wystêpowanie i zasobnoœæ
œciœle zwi¹zane s¹ z budow¹ geologiczno-
-strukturaln¹.

Pod wzglêdem wystêpowania zasobów wód
podziemnych oraz ich wykorzystania dla potrzeb
gospodarczych, teren województwa mo¿na podzie-
liæ na dwie czêœci: pó³nocn¹ i po³udniow¹. Czêœæ
pó³nocna stanowi obszar geologiczny przynale¿ny
do Zapadliska Podkarpackiego. Obszar ten buduj¹
utwory trzeciorzêdowe miocenu morskiego zalega-
j¹ce na starszym pod³o¿u. Utwory te stanowi¹ nie-
przepuszczaln¹ warstwê dla wód opadowych i infil-
tracyjnych, a wody tu wystêpuj¹ce maj¹ niewielkie
znaczenie u¿ytkowe i charakter wy³¹cznie lokalny.
Na takim pod³o¿u zalegaj¹ na ca³ym terenie pó³noc-
nej czêœci województwa m³odsze utwory czwarto-
rzêdowe o zmiennej mi¹¿szoœci od ponad jednego
do kilkudziesiêciu metrów. Wody podziemne wy-
stêpuj¹ce w tych utworach, g³ównie w rozleg³ych
terasach rzecznych, rynnach erozyjnych i pok³adach
¿wirowych, stanowi¹ szacunkowo 80% ca³oœci wód
podziemnych województwa podkarpackiego. Obsza-
ry deficytowe w tej czêœci województwa to: czêœæ
powiatu mieleckiego z Radomyœlem Wielkim, pó³-
nocno-zachodnia czêœæ powiatu dêbickiego, pó³noc-
na czêœæ powiatu ni¿añskiego, zachodnia czêœæ po-
wiatu kolbuszowskiego. Znacznie mniej zasobna
w wody podziemne jest po³udniowa czêœæ wojewódz-
twa obejmuj¹ca Karpaty Zewnêtrzne (fliszowe), zbu-
dowane z utworów formacji fliszowej okresu kredy
i trzeciorzêdu. Wody gruntowe wystêpuj¹ tu w wiêk-
szych obni¿eniach pod stokiem wzniesieñ. Jest to
najczêœciej poziom ma³o wydajny, czêsto wystêpu-
j¹cy okresowo. Wiêksze wydajnoœci wystêpuj¹ na
terasach du¿ych rzek jak: San, Wis³oka, Wis³ok.
Wiele jednak obszarów w po³udniowej czêœci woje-
wództwa stanowi tereny deficytowe, bez mo¿liwo-
œci ujêcia wód podziemnych tak z czwartorzêdu, jak
i z serii fliszowych.

Z wystêpuj¹cych na obszarze województwa
podkarpackiego poziomów wodonoœnych zwyk³ych
wód podziemnych, najwiêksze znaczenie maj¹ wody
ujmowane z utworów czwartorzêdowych, wody trze-
ciorzêdu wykorzystywane s¹ w niewielkim stopniu,
wody z utworów kredowych i starszych nie maj¹
gospodarczego znaczenia.

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wo-
jewództwa wed³ug danych szacunkowych wynosz¹
ogó³em 56813,6 m3/h, (stan zasobów na
31.12.2003 r.) z czego w utworach:

- czwartorzêdowych: 51303,0 m3/h,
- trzeciorzêdowych: 4084,3 m3/h,
- kredowych: 1400,2 m3/h,
- w pozosta³ych poziomach: 26,1 m3/h.
(Źród³o: Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki).

Uwzglêdniaj¹c zasiêg wystêpowania, wodonoœ-
noœæ, zasobnoœæ, jakoœæ i znaczenie dla gospodarki
oraz w³aœciw¹ ochronê wód podziemnych, wytypo-
wano na terenie ca³ej Polski 168 tzw. G³ównych
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). GZWP
charakteryzuj¹ siê wydajnoœci¹ potencjaln¹ typowego
otworu studziennego powy¿ej 70 m3/h, mo¿liwoœci¹
budowy du¿ych ujêæ o wydajnoœci powy¿ej
10 000 m3/dobê, przewodnoœci¹ warstw wodonoœ-
nych powy¿ej 10 m2/h.

W granicach województwa podkarpackiego
znajduje siê dziewiêæ G³ównych Zbiorników Wód
Podziemnych (wg rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu gra-
nic obszarów dorzeczy, przyporz¹dkowania zbior-
ników wód podziemnych do w³aœciwych obszarów
dorzeczy, utworzenia regionalnych zarz¹dów gospo-
darki wodnej oraz podzia³u obszarów dorzeczy na
regiony wodne):
· GZWP Nr 424 „Dolina Borowa”,
· GZWP Nr 425 „Zbiornik Dêbica - Stalowa Wola

- Rzeszów”,
· GZWP Nr 426 „Dolina kopalna Kolbuszowa”,
· GZWP Nr 428 „Dolina kopalna Bi³goraj - Luba-

czów”,
· GZWP Nr 429 „Dolina Przemyœl”,
· GZWP Nr 430 „Dolina rzeki San”,
· GZWP Nr 431 „Zbiornik warstw Krosno” (Biesz-

czady),
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Tabela 2.6.  Charakterystyka G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych województwa podkarpackiego

· GZWP Nr 432 „Dolina rzeki Wis³ok”,
· GZWP Nr 433 „Dolina rzeki Wis³oka”.

Po analizie budowy geologicznej i warunków
hydrogeologicznych, dziesi¹temu GZWP z obszaru
województwa podkarpackiego Nr 427 „Pradolina
Nowa Sarzyna” obni¿ono rangê z GZWP do Lokal-
nego Zbiornika Wód Podziemnych o nazwie LZWP
„Górno”.

Wiêkszoœæ udokumentowanych zasobów wód
podziemnych województwa podkarpackiego roz-
mieszczonych jest w tych zbiornikach. Zasoby dys-
pozycyjne poszczególnych GZWP zosta³y przedsta-
wione w tabeli 2.6.

Na podstawie danych z dokumentacji hydro-
geologicznej zbiorniki: 424, 426, 427, 429, 430
le¿¹ w ca³oœci na terenie województwa podkar-
packiego. Zbiornik 425 le¿y w przewa¿aj¹cej czê-
œci le¿y na terenie województwa podkarpackiego,
jedynie niewielki jego fragment w rejonie od San-
domierza do Koprzywnicy w woj. œwiêtokrzyskim.
Zbiornik 428 le¿y w czêœci na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego, a w czêœci na terenie woj.
lubelskiego (Źród³o: Podkarpacki Urz¹d Woje-
wódzki).

Zbiorniki: 431, 432, 433 le¿¹ w ca³oœci na tere-
nie województwa podkarpackiego.  (na podstawie
danych z atlasu pn.: „Mapa obszarów G³ównych
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagaj¹cych szczególnej ochrony” pod red.
A.S. Kleczkowskiego, Kraków 1988).

Na pó³nocno-wschodnich obrze¿ach wojewódz-
twa znajduje siê niewielki fragment GZWP Nr 407
„Niecka lubelska” (Che³m-Zamoœæ) – zbiornik ten
prawie w ca³oœci le¿y na terenie województwa lu-
belskiego.

5.   Gleby

W zale¿noœci od zró¿nicowania w poszczegól-
nych jednostkach fizjograficznych województwa
podkarpackiego takich elementów œrodowiska jak:
rzeŸba terenu, budowa geologiczna i warunki kli-
matyczne, wykszta³ci³y siê ró¿ne typy gleb. Ogól-
nie na obszarze województwa wyró¿nia siê gleby
terenów równinnych i obszarów górskich. Dominu-
j¹cym typem gleb s¹ gleby brunatne.

Na nizinnych terenach Kotliny Sandomierskiej
wystêpuj¹ g³ównie gleby bielicowe wytworzone z pias-
ków, glin, i³ów i utworów py³owych. Znaczny obszar
pó³nocnej czêœci Kotliny Sandomierskiej zajmuj¹ gle-
by bielicowe wytworzone z piasków wydmowych.

Na P³askowy¿u Tarnogrodzkim du¿e powierzch-
nie zajmuj¹ gleby bielicowe wytworzone z utwo-
rów py³owych wodnego pochodzenia.

Obecnie gleb bielicowych nie spotyka siê
w rolniczym u¿ytkowaniu, wystêpuj¹ one g³ównie
na obszarach leœnych.

W rejonie Kotliny Sandomierskiej znajduj¹ siê
ponadto w mniejszych iloœciach gleby torfowisko-
we i bagienne oraz czarne ziemie.
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W dolinach Wis³y, Sanu, Wis³oki i Wis³oka za-
legaj¹ urodzajne mady, gleby zwi¹zane z rozwojem
dolin rzecznych i przep³ywem wód w korytach tych
rzek, które nanosz¹ okresowo osady.

W rejonie Jaros³awia, Przemyœla i Przeworska
wystêpuj¹ najlepsze gleby w województwie – czarno-
ziemy wytworzone z lessów. W niewielkiej iloœci spo-
tyka siê je tak¿e w powiecie ³añcuckim i rzeszowskim.

Na Przedgórzu wystêpuj¹ gleby bielicowe utwo-
rzone z lessów. Na terenie Pogórza Œrodkowobes-
kidzkiego oraz w Kotlinie Jasielsko-Kroœnieñskiej
wystêpuj¹ gleby brunatne i bielicowe py³owe.

Na obszarach wy¿ynnych i górskich zalegaj¹
g³ównie gleby brunatne i bielicowe, wytworzone ze
ska³ fliszowych.

W rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów
wystêpuj¹ gleby brunatne i bielicowe gliniaste oraz
tzw. gleby szkieletowe. Ponadto w rejonach górskich
wystêpuj¹ w mniejszych iloœciach gleby bagienne
i mady.

Oko³o 70 % powierzchni u¿ytków rolnych na-
le¿y do III i IV klasy bonitacyjnej (gleby jakoœcio-
wo œrednie). Gleby o najni¿szej bonitacji (V i VI
klasa) zajmuj¹ oko³o 29 % powierzchni u¿ytków
rolnych.

Pod wzglêdem przydatnoœci rolniczej gleby wo-
jewództwa mo¿na zaliczyæ do wszystkich komplek-
sów charakterystycznych dla poszczególnych regio-
nów fizjograficznych. W rejonie Kotliny Sandomier-
skiej na glebach lekkich przewa¿aj¹ kompleksy ¿yt-
nie, w œrodkowej czêœci województwa  kompleksy
pszenne, a na po³udniu kompleksy górskie. Wiêk-
szoœæ trwa³ych ³¹k i pastwisk zaliczanych jest do
kompleksu u¿ytków zielonych œrednich.

Poszczególne kompleksy charakteryzuj¹ siedlis-
ka zwi¹zane z upraw¹ trzech zbó¿ (pszenica, owies,
¿yto) przyjête za roœliny wskaŸnikowe.

6.   Klimat

Klimat województwa podkarpackiego zwi¹za-
ny jest z ukszta³towaniem powierzchni i podzia³em

fizjograficznym. Wyró¿niæ tu mo¿na trzy zasadni-
cze rejony klimatyczne:
· nizinny: obejmuj¹cy pó³nocn¹ czêœæ wojewódz-

twa – Kotlina Sandomierska,
· podgórski: obejmuj¹cy œrodkow¹ czêœæ woje-

wództwa – Pogórze Œrodkowobeskidzkie,
· górski: obejmuj¹cy po³udniow¹ czêœæ wojewódz-

twa – Beskid Niski i Bieszczady.
Nizinny klimat pó³nocnej czêœci wojewódz-

twa charakteryzuje siê d³ugim upalnym latem, ciep³¹
zim¹ i stosunkowo niedu¿¹ iloœci¹ opadów. Prze-
ciêtna opadów jest tu najni¿sza w województwie i
wynosi od 565 mm w okolicach Tarnobrzega do 700
mm na P³askowy¿u Kolbuszowskim. W ci¹gu roku
przewa¿aj¹ wiatry zachodnie.

Klimat w rejonie Pogórza posiada charakter
przejœciowy miêdzy nizinnym a górskim. Œrednia
opadów wynosi w czêœci zachodniej 700–750 mm,
w czêœci wschodniej 750–800 mm. Przewa¿aj¹ wia-
try po³udniowo-zachodnie.

Obszar gór cechuje du¿a iloœæ opadów wyno-
sz¹ca 800–1000 mm. W niektórych partiach Biesz-
czadów iloœæ opadów wzrasta nawet do 1150–1200
mm. W ci¹gu roku wystêpuj¹ g³ównie wiatry po-
³udniowe.

W wielu rejonach województwa, w dolinach
i górskich kotlinach mo¿na zaobserwowaæ znaczne
odchylenia klimatyczne spowodowane lokalnymi mi-
kroklimatami.

Klimat województwa kszta³tuje siê pod domi-
nuj¹cym wp³ywem oddzia³ywania mas powietrza
kontynentalnego. Obszar le¿¹cy w Kotlinie Sando-
mierskiej jest w ci¹gu ca³ego roku nieco cieplejszy
ni¿ Pogórze. Pogórze, a zw³aszcza góry, cechuj¹
du¿e dobowe amplitudy temperatury powietrza
i du¿e opady.

7.   Gospodarka

Województwo podkarpackie w porównaniu do
innych czêœci kraju charakteryzuje siê odmiennymi
formami gospodarowania, które wynikaj¹  ze zró¿-
nicowanych warunków przyrodniczych, spo³eczno-
-gospodarczych, ekonomicznych, a tak¿e historycz-
nych.

W oparciu o potencjalne mo¿liwoœci i czynniki
rozwoju wykszta³ci³y siê trzy podstawowe funkcje
województwa w gospodarce krajowej: przemys³owa,
rolnicza, turystyczno-rekreacyjna oraz funkcje uzu-
pe³niaj¹ce, które spe³niaj¹: komunikacja, budownic-
two oraz us³ugi.

Obecna struktura gospodarki jest wynikiem
transformacji systemowej, która w województwie
zaznaczy³a siê wyraŸnie wzrostem sektora prywat-

Tabela 2.7.  Struktura u¿ytków rolnych wed³ug
klas bonitacyjnych
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Mapa 2.6.   Rolnicza przydatnoœæ gleb w województwie podkarpackim

Mapa 2.5.   Typy gleb w województwie podkarpackim
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nego. Aktualnie sektor ten zdecydowanie przewy¿-
sza sektor publiczny pod wzglêdem liczby zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych. W 2002
roku w sektorze prywatnym funkcjonowa³y 133 162
podmioty, zaœ w publicznym 5551 podmiotów.
Z ogólnej liczby 923 859 zatrudnionych, w sektorze
publicznym pracowa³y 190 672 osoby, natomiast
w sektorze prywatnym 733 187.

Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów
w województwie 13,4 % mia³o siedzibê na terenie
Rzeszowa, 4,6 % na terenie Przemyœla, 3,6 % na
terenie Krosna i 3,8 % na terenie Tarnobrzega.

Liczba podmiotów gospodarczych (przedsiêbior-
stwa pañstwowe, spó³dzielnie, spó³ki prawa
handlowego) w przeliczeniu na 1000 ludnoœci wy-
nosi 65,9, przy œredniej krajowej – 72,7.

Wœród aktywnych oœrodków odgrywaj¹cych
znacz¹c¹  rolê w rozwoju gospodarczym wojewódz-
twa wymieniæ nale¿y: Rzeszów, Stalow¹ Wolê, Tar-
nobrzeg, Krosno, Mielec, Przemyœl, Dêbicê, Jaro-
s³aw i Jas³o.

Wystêpuj¹ce na terenie województwa surow-
ce naturalne stanowi¹ bazê dla rozwoju przemy-
s³u. Dominuj¹cymi jego ga³êziami s¹: przemys³ che-
miczny, elektromaszynowy, mechaniczny, spo¿yw-
czy i meblarski. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e: prze-
mys³ szklarski, materia³ów budowlanych, drzewny
i lekki.

Produkt krajowy brutto (PKB) dla wojewódz-
twa wynosi 29 540,8 mln z³, co lokuje nasz region
na 11. miejscu w kraju (750 785,0 mln z³ w Pol-
sce), natomiast PKB w przeliczeniu na jednego
mieszkañca województwa podkarpackiego wynosi
13 870 z³, co stanowi oko³o 71,4 % œredniej krajo-
wej i stawia województwo na 15. miejscu w kraju
(19 430 z³ w Polsce).

Produkcja sprzedana przemys³u, liczona w mln
z³, wynios³a w województwie podkarpackim
w 2003 r. 5445,7 mln z³, co plasuje region na 9.
miejscu w kraju. Spoœród 25 badanych bran¿ prze-
mys³u najwy¿sze wskaŸniki wzrostu produkcji sprze-
danej odnotowuje siê aktualnie w produkcji wyro-
bów chemicznych. Najwiêkszy spadek natomiast,
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubie-
g³ego, odnotowuj¹ bran¿e: wydobywcza i odzie-
¿owa.

W województwie szybko roœnie liczba podmio-
tów z udzia³em kapita³u zagranicznego. Obecnie dzia-
³a tutaj ju¿ ponad 650 takich firm. S¹ one tak¿e obecne
w dwóch dzia³aj¹cych na terenie województwa Spe-
cjalnych Strefach Ekonomicznych: Tarnobrzeskiej i
Mieleckiej:
· SSE EURO-PARK MIELEC – obejmuje tereny

po³o¿one w Mielcu oraz obszary przemys³owe

zlokalizowane w Gorlicach, Dêbicy, Sanoku,
a tak¿e w Jaros³awiu, Pustkowie oraz w Le¿aj-
sku. Strefa o ³¹cznej powierzchni 749 ha skupia
na swoim terenie ju¿ blisko 60 przedsiêbiorstw
ró¿nych bran¿,

· Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
EURO-PARK WIS£OSAN - obejmuje tereny po-
³o¿one w obrêbie trzech województw: podkarpac-
kiego, mazowieckiego i œwiêtokrzyskiego. £¹czna
powierzchnia strefy wynosi obecnie 810,8 ha,
w tym w granicach województwa podkarpackie-
go ponad 640 ha. W strefie prowadzi dzia³alnoœæ
49 firm ró¿nych bran¿.

Istniej¹ce w tych strefach ulgi podatkowe, pre-
ferencje i uproszczone procedury administracyjne
przemawiaj¹ za podejmowaniem w nich dzia³alno-
œci gospodarczej.

Przemys³ województwa zatrudnia ponad 35 %
ludnoœci czynnej zawodowo. Udzia³ pozosta³ych
sektorów w strukturze zatrudnienia przedstawia siê
nastêpuj¹co:
- edukacja – 13 %,
- ochrona zdrowia i opieka spo³eczna – 11 %,
- handel i naprawy – 11 %,
- transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ

– 6 %,
- budownictwo – 5 %,
- pozosta³e – 19 %.

Wa¿ne funkcje w gospodarce województwa
spe³nia rolnictwo. W porównaniu do reszty kraju ma
ono stosunkowo dobre warunki dla swojego rozwo-
ju. Najlepsze warunki do produkcji rolnej wystê-
puj¹ w pasie œrodkowym ci¹gn¹cym siê od Ropczyc
przez Rzeszów do Przemyœla, najs³absze obejmuj¹
czêœæ po³udniow¹, tj. Beskid Niski i Bieszczady,
a tak¿e tereny pó³nocno-wschodnie – Roztocze.

Znaczne zró¿nicowanie warunków przyrodni-
czo-glebowych sprawia, ¿e produkcja rolnicza pro-
wadzona jest zarówno na bardzo dobrych, jak i s³ab-
szych glebach, na terenach p³askich, podgórskich
i górskich. Œredni wskaŸnik waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej wynosi 73 punkty i jest
wy¿szy od przeciêtnego dla kraju (67 punktów).

Wed³ug danych statystycznych z 2002 roku,
opracowanych na podstawie powszechnego spisu
rolnego, powierzchnia u¿ytków rolnych w woje-
wództwie podkarpackim wynosi 807 888 ha (po-
nad 45 % powierzchni województwa), z czego oko³o
572 500 ha stanowi¹ grunty orne i 226 000 u¿ytki
zielone.

Produkcja rolnicza w wiêkszoœci gospodarstw
ma charakter wszechstronny, bez okreœlonego kie-
runku specjalizacji. Struktura produkcji rolniczej jest
zbli¿ona do przeciêtnej w kraju. Dominuj¹cymi upra-
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Tabela 2.8.  Struktura agrarna gospodarstw województwa podkarpackiego na tle kraju

wami s¹ zbo¿a (ok. 70 % powierzchni zasiewów)
oraz roœliny okopowe – g³ównie ziemniaki (17,5 %
powierzchni zasiewów), a w produkcji zwierzêcej
chów byd³a i trzody chlewnej.

Stosunkowo czysta ekologicznie rolnicza prze-
strzeñ produkcyjna województwa predestynuje je do
rozwoju pracoch³onnych kierunków produkcji,
w tym zdrowej ¿ywnoœci oraz przetwórstwa rolno-
-spo¿ywczego. Aktualnie najwiêkszy potencja³ prze-
twórczy skupiony jest w bran¿ach miêsnej, zbo¿o-
wo-m³ynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej
i cukrowniczej. Obecnie w województwie funkcjo-
nuje 168 zak³adów przetwórstwa miêsnego i 18 za-
k³adów przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Województwo dziêki korzystnym warunkom
naturalnym, w tym zw³aszcza czystym ekologicz-
nie glebom oraz znacz¹cym zasobom si³y roboczej
jest dobrym regionem dla rozwoju rolnictwa eko-
logicznego. Liczba gospodarstw produkuj¹cych me-
todami ekologicznymi wynosi 195 o ³¹cznej po-
wierzchni 6 973,12 ha, w tym 10 gospodarstw
z certyfikatem zgodnoœci o ³¹cznej powierzchni
703,51 ha.

Województwo podkarpackie zajmuje czwarte
miejsce w kraju pod wzglêdem liczby gospodarstw
produkuj¹cych metodami ekologicznymi i pierw-
sze miejsce pod wzglêdem ³¹cznej powierzchni
tych gospodarstw. Gospodarstwa te zlokalizowa-
ne s¹ g³ównie w powiatach: bieszczadzkim, prze-
myskim, lubaczowskim, przeworskim, sanockim
i jaros³awskim.

W rolnictwie województwa podkarpackiego
dominuje sektor prywatny, o czym œwiadczy wy-
soki, wynosz¹cy oko³o 93 % udzia³ gospodarstw
indywidualnych w ogólnej powierzchni u¿ytków
rolnych.

Podstawowym problemem w efektywnym roz-
woju rolnictwa jest znaczne przeludnienie wsi i bar-
dzo wysokie rozdrobnienie gospodarstw.

Gospodarstwa o powierzchni od 1 – 5 ha stano-
wi¹ ponad 83 % ogólnej liczby gospodarstw rol-
nych. Przeciêtna powierzchnia gospodarstw wynosi
3,8 ha. Najwiêksze rozdrobnienie gospodarstw wy-
stêpuje w  po³udniowej i wschodniej czêœci woje-
wództwa. Taka sytuacja rzutuje na relatywnie nisk¹

towarowoœæ rolnictwa, co wp³ywa na s³ab¹ kondy-
cjê ekonomiczn¹ gospodarstw.

Powa¿ny problem stanowi¹ w województwie
grunty niezagospodarowane rolniczo, czyli tzw. od³o-
gi i ugory. Wed³ug danych z powszechnego spisu
rolnego za rok 2002, w województwie podkarpac-
kim powierzchnia od³ogów i ugorów na gruntach
ornych wynios³a ogó³em 204,9 tys. ha, co stanowi³o
blisko 35,8 % ca³ej powierzchni gruntów ornych
w województwie. Stawia to nasz region na 3. miej-
scu w kraju (po województwie mazowieckim i za-
chodniopomorskim). W Polsce  powierzchnia od³o-
gów i ugorów wynios³a 2302,2 tys. ha (17,6 % ogól-
nej powierzchni gruntów ornych).

Istotnym elementem, który mo¿e stymulowaæ
rozwój gospodarczy i spo³eczny województwa jest
turystyka.

Obszar województwa charakteryzuje siê znacz¹-
cymi walorami i atrakcyjnoœci¹ turystyczn¹. Zró¿-
nicowany krajobraz, przyroda i bogactwo kulturo-
we województwa podkarpackiego sprawiaj¹, ¿e na-
le¿y ono do bardzo atrakcyjnych pod wzglêdem tu-
rystycznym regionów Polski. Turystów przyci¹gaj¹
tu barwne krajobrazy Beskidu Niskiego i Bieszcza-
dów, a tak¿e liczne zabytki architektury sakralnej
i œwieckiej, jak te¿ dobrze zachowane ca³e zespo³y
urbanistyczne podkarpackich miast i miasteczek.

O wysokiej wartoœci przyrodniczo-krajobrazo-
wej i atrakcyjnoœci turystyczno-wypoczynkowej
œwiadczy m.in. istnienie w województwie dwóch
parków narodowych, licznych rezerwatów, obsza-
rów chronionego krajobrazu, parków krajobrazo-
wych, a tak¿e funkcjonowanie licznych uzdrowisk.

Najlepsz¹ infrastrukturê turystyczn¹ posiadaj¹
powiaty: bieszczadzki, kroœnieñski, sanocki i jasiel-
ski oraz miasta Rzeszów i Przemyœl.

Na terenie województwa w oparciu o jego hi-
storiê utworzono szlaki tematyczne. Nale¿¹ do nich:
· szlak architektury drewnianej (czêœciowo prze-

biega równie¿ przez województwo ma³opolskie)
– wiedzie przez 175 miejscowoœci, w których
znajduj¹ siê zabytkowe drewniane koœcio³y, cer-
kwie i kaplice oraz dwory. Na trasie szlaku znaj-
duje siê te¿ Iwonicz Zdrój ze swoj¹ ponad stulet-
ni¹ zabudow¹ uzdrowiskow¹,
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· szlak ikon – wytyczony w promieniu 25 km od
Sanoka. Wêdruj¹c nim zwiedziæ mo¿na cerkwie
z terenu bojkowsko-³emkowskiego pogranicza
kulturowego.

· szlak forteczny – prowadzi przez niezwykle cen-
ny w skali kraju i Europy obiekt militarny – forty
Twierdzy Przemyœl.

Obszar województwa podkarpackiego od pocz¹t-
ków istnienia pañstwa polskiego zasiedlony by³ przez
wiele narodowoœci i przejœciowo posiada³ ró¿n¹ przy-
nale¿noœæ pañstwow¹. Znalaz³o to odbicie w du¿ym
zró¿nicowaniu obyczajów i architektury. Na obsza-
rze tym wspó³istnieli te¿ obok siebie wyznawcy ró¿-
nych religii - katolicy, prawos³awni, ¿ydzi i prote-
stanci, którzy budowali tu swe œwi¹tynie. Dziœ, obok
licznych koœcio³ów i sanktuariów rzymskokatolic-
kich, zwiedzaæ mo¿na cerkwie greckokatolickie i
prawos³awne oraz obiekty zwi¹zane z judaizmem.

Do najcenniejszych z nich nale¿¹:
· XVII-wieczna bazylika w Le¿ajsku z zabytkowy-

mi barokowymi organami,
· Sanktuarium Mêki Pañskiej i Matki Bo¿ej w Kal-

warii Pac³awskiej,
· koœció³ Wniebowziêcia NMP w Haczowie z koñ-

ca XIV w. – najwiêkszy i najstarszy drewniany
koœció³ zrêbowy na œwiecie,

· cerkiew œw. Miko³aja w Uluczu z pocz¹tku XVI w.,
· drewniana cerkiew w Radru¿u z XVI w.,
· XVIII-wieczna synagoga w £añcucie i bo¿nica

z XVI/XVII w. w Lesku,
· kirkuty z cennymi macewami w Le¿ajsku, Le-

sku, Lubaczowie, Rymanowie.
Dla wielu turystów szczególnie interesuj¹ce s¹

te¿ dawne rezydencje arystokratyczne. Otoczone
bogatymi w starodrzew wielkimi parkami zachwy-
caj¹ zwiedzaj¹cych do dziœ. Do najpiêkniejszych
nale¿¹:

· zamek Lubomirskich i Potockich w £añcucie
z XVII w.,

· zamek Krasickich w Krasiczynie z pocz. XVII w.,
· zamek Leszczyñskich w Baranowie Sandomier-

skim z XVI/XVII w.
Dla zapewnienia rozwoju turystyki, rekreacji

i wypoczynku oraz efektywniejszego wykorzysta-
nia istniej¹cych walorów przyrodniczo-krajobrazo-
wych, niezbêdna jest sta³a rozbudowa i moderniza-
cja szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej
i podnoszenie jakoœci us³ug zwi¹zanych z t¹ dzie-
dzin¹ gospodarki.

Istotne znaczenie dla gospodarczego rozwoju
województwa ma komunikacja. Rozwój sieci komu-
nikacyjnej w województwie uwarunkowany jest
przede wszystkim po³o¿eniem geograficznym. Krzy-
¿uj¹ siê tu arterie komunikacyjne, handlowe i trans-
portowe o znaczeniu miêdzynarodowym, krajowym
i regionalnym na kierunkach zachód–wschód oraz
pó³noc–po³udnie, z których do najwa¿niejszych
nale¿¹:  miêdzynarodowy szlak drogowy: E-40 (Wro-
c³aw–Rzeszów–Lwów)  i E-371 (Radom–Rzeszów–
–Koszyce); europejski kolejowy ci¹g transportowy
E-30 (Drezno–Rzeszów–Kijów), jak równie¿ jedy-
ny w tej czêœci Polski Port Lotniczy Rzeszów Ja-
sionka, którego parametry techniczne i wyposa¿e-
nie pozwalaj¹ l¹dowaæ nawet najwiêkszym jednost-
kom transportowym.

Na podstawie analizy procesów gospodarczych,
danych statystycznych i wskaŸników spo³eczno-eko-
nomicznych mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e ekono-
miczna pozycja województwa podkarpackiego od-
biega od rozwiniêtych regionów w kraju, co lokuje
go w grupie województw o ni¿szym wskaŸniku wzro-
stu gospodarczego.


