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1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA

1.2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

I GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

(Jolanta Ciba)

(Ewa Kozak)

Województwo podkarpackie o powierzchni 17 845 km , położone jest na południowo-
wschodnim krańcu Polski, w klinie utworzonym pomiędzy granicami państwa ze Słowacją od
południa i Ukrainą od wschodu. Od zachodu graniczy z województwem małopolskim, od północy
ze świętokrzyskim i od północnego-wschodu z lubelskim. W jego obrębie znajduje się 25 powiatów,
w tym 21 ziemskich i 4 grodzkie (miasta: Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg) oraz 159 gmin.
Stolicą województwa jest Rzeszów.

Obejmuje swoim zasięgiem 3 odrębne krainy fizjograficzne, znacząco zróżnicowane pod
względem budowy geologicznej, ukształtowania terenu i środowiska przyrodniczego. W części
północnej, obejmującej prawie połowę województwa, znajduje się Kotlina Sandomierska,
pośrodku Pogórze Karpackie, na południu Beskidy, dzielące się na Beskid Niski i Bieszczady.
Najbardziej na północny-wschód wysunięty skrawek województwa położony jest w obrębie
Roztocza.

Województwo należy do najczystszych ekologicznie regionów Polski. Ponad 45%
powierzchni województwa to obszary prawnie chronione. Są wśród nich 94 rezerwaty przyrody, 10
parków krajobrazowych oraz 2 parki narodowe Magurski i Bieszczadzki, który wchodzi w skład
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Lasy zajmują ok. 37% powierzchni
terenu, a w Bieszczadach ponad 65%. Największe kompleksy leśne przetrwały w Kotlinie
Sandomierskiej (Puszcza Sandomierska i Puszcza Solska), w Beskidzie Niskim, Bieszczadach,
a także na Roztoczu.

Podstawową sieć rzeczną tworzy Wisła oraz jej dwa duże dopływy karpackie: Wisłoka i San.
Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnie Raty i Sołokii, dopływów Bugu.
W województwie brak jest jezior, funkcjonują natomiast zbiorniki retencyjne - największy stanowi
zbiornik Solina na Sanie, a także stawy rybne, wyrobiska pożwirowe oraz glinianki.

Region zamieszkuje 2099,5 tys. ludności, co stanowi 5,5% ludności Polski. Województwo
podkarpackie jest obszarem najmniej zurbanizowanym w kraju (w miastach mieszka ok. 40,9%
ludności). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 118 osób na km . Podstawowe dane dotyczące
województwa podkarpackiego na tle kraju przedstawiono w tab. 1.1.1.

Województwo podkarpackie jest regionem rolniczo-przemysłowym. Ponad połowę obszaru
województwa stanowią użytki rolne. Gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym rozdrob-
nieniem agrarnym - dominują gospodarstwa o powierzchni w przedziale od 1 do 5 ha, które stano-
wią prawie 90% wszystkich gospodarstw, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 3,61 ha.

Województwo podkarpackie ma dobre warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Słabsze niż
w innych regionach kraju wykorzystanie rolnictwa wynika ze struktury agrarnej. Udział ludności
wiejskiej w województwie wynosi ponad 60% (ok. 40% dla kraju). Dominują małe gospodarstwa
rolne o średniej powierzchni 3,5 ha (średnia w kraju to 7,0 ha), które uniemożliwiają utrzymanie się
rolników tylko z pracy w gospodarstwie rolnym oraz efektywne gospodarowanie. Ogólna liczba
gospodarstw indywidualnych wynosi 311,684 tys., w tym gospodarstwa o powierzchni do 2 ha
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Tab. 1.1.1. Województwo podkarpackie w liczbach [10]

Ludność Powierzchnia Liczba powiatów Ludność
grodzkich ziemskich

województwo 2099,5 17845 4 21 118

Polska 38135,9 312679 314 65 122
miejsce w kraju 9 11 3 4 7
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stanowią 60,4% i zajmują powierzchnię 155,9 tys. ha użytków rolnych. Gospodarstwa o po-
wierzchni 2-5 ha użytków rolnych stanowią 29,1% ogółu gospodarstw indywidualnych i zajmują
powierzchnię 288,3 tys. ha użytków rolnych. Wielkość gospodarstw indywidualnych o powierzchni
użytków rolnych według grup obszarowych w województwie podkarpackim przedstawia tab. 1.2.1.

Tereny rolnicze w zasadzie nie wykazują zanieczyszczenia, a na obszarze województwa są
korzystne warunki do produkcji zdrowej żywności. Problem stanowi jednak zakwaszenie gleb.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna stwarza dobre warunki do rozwoju pracochłonnych kierunków
produkcji, w tym zdrowej żywności oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Do celów rolniczych
wykorzystuje się ok. 772,18 tys. ha użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe), co
stanowi 43,4% powierzchni ogólnej województwa. Natomiast sektor prywatny posiada w użytko-
waniu 737,5 tys. ha, tj. 95,5% ogólnej powierzchni użytków rolnych w województwie. W gos-
podarstwach rolnych przeważa produkcja roślinna, natomiast mniejsze znaczenie w stosunku do
innych województw ma produkcja zwierzęca. Pozycję dominującą zajmują zboża, które stanowią
ponad 60% ogólnej powierzchni zasiewów oraz ziemniaki - ponad 10% ogólnej powierzchni
zasiewów.

Agroturystyka to szczególna forma wypoczynku, która umożliwia związek turysty z gospo-
darstwem rolnym, obejmuje czynny wypoczynek w otoczeniu przyrodniczym gospodarstwa, jak
również daje możliwość korzystania z jego produkcji i usług. Agroturystyka spełnia liczne funkcje,
do których należą między innymi: rozwój lokalnej infrastruktury, przeciwdziałanie masowemu
odpływowi ludności z terenów wiejskich, możliwość ożywienia i popularyzacji wiejskiej tradycji,
zwiększenie dbałości o środowisko naturalne. Korzystne warunki klimatyczne, dostatek rąk do
pracy oraz niewątpliwy urok krajobrazu podkarpackiego, zwłaszcza jego południowej części, dają
możliwość rozwoju agroturystyki.

W tab. 1.2.2. zestawiono ilości gospodarstw agroturystycznych w powiatach województwa
podkarpackiego, w 2009 r.

Tab. 1.2.1. Wielkość gospodarstw indywidualnych o powierzchni użytków rolnych według grup obszarowych, w 2002 r.
(dane z Narodowego Spisu Rolnego) [10]

Tab. 1.2.2. Gospodarstwa agroturystyczne w województwie podkarpackim, wg stanu na 31 grudnia 2009 r. [87]

Grupa obszarowa 0 - 2 ha 2- 5 ha 5 - 10 ha 10 -15 ha 15 ha i więcej

Gospodarstwa rolne 188 199 90 536 27 791 3 250 1 908

Gospodarstwa w % 60,4% 29,1% 8,9% 1,0% 0,6%

Lp. Powiat Liczba gospodarstw Liczba Liczba miejsc

1. bieszczadzki 64 253 752
2. brzozowski 22 67 174
3. dębicki 13 38 83
4. jasielski 34 111 287
5. jarosławski 10 32 71
6. kolbuszowski 5 14 41
7. krośnieński 53 194 596
8. leski 167 745 1852
9. leżajski 30 108 281
10. lubaczowski 26 93 226
11. łańcucki 17 53 122
12. mielecki 6 18 47
13. niżański 8 23 60
14. przemyski 39 136 312
15. przeworski 7 19 52
16. ropczycko-sędziszowski 14 33 68
17. rzeszowski 18 68 163
18. sanocki 73 260 678
19. stalowowolski 10 25 59
20. strzyżowski 11 32 74
21. tarnobrzeski 1 2 8

Łącznie: 628 2324 6006
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Według stanu na 31 grudnia 2009 r. w regionie funkcjonowało 628 gospodarstw agro-
turystycznych, które oferowały 2324 pokoje (6006 miejsc noclegowych). Najwięcej gospodarstw
agroturystycznych jest w powiecie leskim - 167, które oferują 1852 miejsca noclegowe. Na dalszym
miejscu jest powiat sanocki (73 gospodarstwa, 678 miejsc noclegowych) oraz powiat bieszczadzki
(64 gospodarstwa, 752 miejsca noclegowe). Najmniej gospodarstw agroturystycznych działa
w powiatach: tarnobrzeskim - 1 (8 miejsc noclegowych) i kolbuszowskim - 5 (41 miejsc noclego-
wych) oraz mieleckim - 6 (47 miejsc noclegowych).

Rolnictwo ekologiczne to specyficzna i najbardziej przyjazna środowisku forma produkcji
rolniczej, sprzyjająca zachowaniu bioróżnorodności i ochronie zasobów naturalnych. Realizuje
swoje cele przez minimalizację oddziaływania człowieka na środowisko i umożliwia naturalne
funkcjonowanie systemu rolniczego. Wyróżnikiem gospodarstw ekologicznych jest też ich poło-
żenie w nieskażonym środowisku, jak również dbałość o bioróżnorodność np. przez ochronę
bogactwa gatunkowego miedz, łąk, pastwisk, strumieni i oczek wodnych, utrzymywanie i wpro-
wadzanie zakrzewień śródpolnych.

Produkcja żywności metodami ekologicznymi w województwie podkarpackim już od kilku lat
cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. W 1999 r. w województwie były 2 gospodarstwa
ekologiczne, w 2005 r. odnotowano największą w Polsce liczbę nowych zgłoszeń (405). Według
stanu na 31 grudnia 2009 r. w regionie zarejestrowanych było 2052 ekologicznych gospodarstw
rolnych.

W 2009 r. najwięcej producentów ekologicznych było w województwie małopolskim (2209),
podkarpackim (2088) oraz lubelskim (1757), natomiast najwięcej ekologicznych gospodarstw
rolnych było również w województwie małopolskim (2182), a województwo podkarpackie zajęło
drugie miejsce (2052).

W województwie podkarpackim rolnictwo ekologiczne rozwija się bardzo intensywnie. Tak
dynamicznemu rozwojowi sprzyjają: mało zanieczyszczone środowisko, wsparcie finansowe w for-
mie dotacji do powierzchni upraw ekologicznych, wzrost zapotrzebowania na żywność wysokiej
jakości oraz rozwój agroekoturystyki. Istotne znaczenie ma wspieranie tego systemu gospodaro-
wania przez władze samorządowe. Wsparcie finansowe i merytoryczne jakie otrzymują rolnicy
niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju tego systemu gospodarowania przyjaznego dla śro-
dowiska, a tym samym i dla człowieka. Wiele gospodarstw łączy działalność związaną z agrotu-
rystyką z rolnictwem ekologicznym.

W województwie podkarpackim dominującą rolę odgrywa przemysł elektromaszynowy,
chemiczny i rolno-spożywczy. Znaczący jest również przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny,
lotniczy, materiałów budowlanych, meblarski oraz lekki. Najważniejsze ośrodki to: Rzeszów,
Stalowa Wola, Mielec, Krosno, Sanok, Jasło, Tarnobrzeg, Dębica, Jarosław i Przemyśl.

W Rzeszowie dominuje przemysł elektromaszynowy i rolno-spożywczy, funkcjonują tu m.in.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A., Zelmer S.A., Alima - Gerber S.A., ICN
Polfa Rzeszów S.A.

Stalowa Wola jest ośrodkiem przemysłowym wyspecjalizowanym w przemyśle metalur-
gicznym i maszynowym. Głównym przedstawicielem tych przemysłów jest Huta Stalowa Wola S.A
z zakładami: HSW Zakład Ciągarnia Sp. z. o.o., HSW Huta Stali Jakościowych S.A., HSW
Odlewnia Sp. z o. o.

W województwie funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna
Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Wisłosan” oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park”
Mielec.

Tarnobrzeg do niedawna pełnił rolę ośrodka przemysłowego opartego na górnictwie i prze-
twórstwie siarki. Obecnie tereny Tarnobrzega, Stalowej Woli i Nowej Dęby wchodzą w skład Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Do ważniejszych zakładów zlokalizowanych na
tym terenie należą m.in. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Sp. z o.o., Zakład Surowców Che-
micznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o., Fenix-Metals Sp. z o.o., Federal-Mogul Gorzyce
S.A., „Energetyka Wisłosan” Sp. z o.o. w Nowej Dębie orazAlumetal Gorzyce Sp. z o.o.

1.3. PRZEMYSŁ - DOMINUJĄCE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

STRATEGICZNEGO
(Jolanta Ciba)
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Miasta o znaczącej funkcji przemysłowej to również: Jasło z Rafinerią „Jasło” S.A.,
Zakładami Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A., Zakładami Lotos Jasło S.A., Jedlicze z Rafinerią
Nafty „Jedlicze” S.A., Nowa Sarzyna z Zakładami Chemicznymi „Organika Sarzyna” S.A., Sanok
z Sanockimi Zakładami Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok” S.A. oraz Dębica z Firmą Opo-
niarską „Dębica” S.A. Lokalizację głównych gałęzi przemysłu województwa podkarpackiego
przedstawiono na ryc. 1.3.1.

Atutem województwa podkarpackiego jest zlokalizowanie na jego obszarze centrum
polskiego przemysłu lotniczego funkcjonującego pod nazwą „Dolina Lotnicza”.

Województwo podkarpackie posiada bardzo korzystne położenie tranzytowe. Przecinają się
tutaj korytarze transportowe o zasięgu transeuropejskim. Najważniejsze szlaki komunikacyjne

Ryc. 1.3.1. Dominujące gałęzie przemysłu województwa podkarpackiego [49]

1.4. INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA,

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE
(Jolanta Ciba)

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
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stanowią drogi relacji Niemcy - Wrocław - Kraków - Rzeszów - Ukraina (E-40), droga Radom -
Rzeszów - Słowacja (E-371), droga relacji Rzeszów - Lublin - Białystok - Litwa.

Główna oś transportu kolejowego to magistrala kolejowa o charakterze międzynarodowym
prowadząca ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę.

Przejścia drogowe tranzytowe na Ukrainę znajdują się w Korczowej (droga E40), Medyce
i Krościenku, zaś na Słowację w Barwinku. Natomiast przejścia kolejowe na Ukrainę zlokalizowane
są w Przemyślu, Krościenku, miejscowości Werchrat oraz na Słowacje w Łupkowie.

Dodatkowo na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane jest lotnisko w Rze-
szowie - Jasionce będące jedynym portem lotniczym wschodniej części kraju o parametrach
i wyposażeniu technicznym umożliwiającym obsługę pasażersko-towarową w ruchu krajowym
i zagranicznym. Infrastrukturę komunikacyjną województwa podkarpackiego przedstawiono na
ryc. 1.4.1.

Transport rurociągowy służy do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych, gazu
ziemnego i węglowego. W regionie gazociągami rozprowadzany jest gaz wysokometanowy ze złóż
podkarpackich. Głównym węzłem rozdzielczym gazu ziemnego w regionie jest Jarosław.

Lasy w województwie podkarpackim zajmują powierzchnię ok. 660,8 tys. ha. Wskaźnik
lesistości jest wyraźnie wyższy od krajowego (28%) i wynosi 37%. Ponad 80% tej powierzchni
stanowią lasy własności Skarbu Państwa, natomiast lasy prywatne zajmują 15,5%. Obszary

Ryc. 1.4.1. Infrastruktura komunikacyjna województwa podkarpackiego [42]

1.5. GOSPODARKA LEŚNA
(Ewa Kozak)
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o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych zajmują w regionie 794,3 tys. ha, co
stanowi 45,5% powierzchni województwa.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Krośnie obejmuje swym zasięgiem
lasy południowo-wschodniej Polski, co stanowi prawie cały obszar województwa podkarpackiego.
W imieniu Skarbu Państwa lasami na powierzchni 418 tys. ha zarządza 27 nadleśnictw.

Według założeń współczesnego leśnictwa, przedmiotem gospodarki leśnej nie jest sam
drzewostan, ale cały ekosystem leśny widziany jako element krajobrazu, spełniający określoną
funkcję w przestrzeni przyrodniczej regionu i kraju. Nadrzędnym celem tej gospodarki jest
zapewnienie trwałości lasów oraz ich wielofunkcyjnej roli. Spośród podstawowych funkcji lasu
(ekologicznych, gospodarczych i społecznych) coraz większego znaczenia nabiera funkcja
ekologiczna (ochronna).

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o lasach (1991), głównym zadaniem gospodarki
leśnej jest ochrona i powiększanie zasobów leśnych. Zadanie to spoczywa na nadleśnictwach
Lasów Państwowych, które w tym celu prowadzą cały szereg działań z zakresu nasiennictwa,
selekcji drzewostanów, a także z zakresu szkółkarstwa. Hodowanie lasu trwa średnio 100 lat.
Podstawą jest gospodarka nasienna, zapewniająca nasiona głównych gatunków lasotwórczych.

Dla zabezpieczenia najcenniejszych cech drzewostanów jako rezerwuar najbardziej
wartościowych wyznacza się drzewa doborowe, nazywane obecnie drzewami matecznymi.
W województwie podkarpackim najwięcej wśród nich jest jodeł, buków i modrzewi. W tab. 1.5.1.
zestawiono powierzchnię lasów województwa podkarpackiego według składu gatunkowego
drzewostanów będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Miarą wysokiej wartości przyrodniczej lasów województwa podkarpackiego jest objęcie
różnymi formami ochrony ustawowej aż 95% powierzchni lasów podległych RDLP w Krośnie.
Z obszarów w zarządzie Lasów Państwowych utworzono Bieszczadzki Park Narodowy (prawie
85% jego obszaru to las) oraz Magurski Parki Narodowy, który z lesistością sięgającą 95,5% jest
pod tym względem rekordzistą wśród parków narodowych w kraju. Około 190 tys. ha lasów
wchodzi w zasięg 8 parków krajobrazowych, stanowiąc ok. 70% ich powierzchni.

Na terenie obecnego zasięgu działania RDLP w Krośnie istnieje większość rezerwatów
przyrody (73) w województwie podkarpackim. Zajmują one ponad 10 tys. ha. Kilkanaście z nich to
obiekty kilkusethektarowe, chroniące najcenniejsze fragmenty przyrody lasów, czyli
bioróżnorodność w różnych jej postaciach, albo typy naturalnych zbiorowisk roślinnych.

Tab. 1.5.1. Powierzchnia lasów w zarządzie Lasów Państwowych województwa podkarpackiego, według składu
gatunkowego drzewostanów, w 2008 r. - brak danych za rok statystyczny 2009 [12]

Grupy rodzajowe drzew

sosna, jodła, dąb, jesion brzoza, osika, wierzba,

powierzchnia w ha
221 542 14 730 69 697 25 814 102 760 5 455 13 120 31 063 1409

w % powierzchni lasów
45,6 3,0 14,4 5,3 21,2 1,1 2,7 6,4 0,3
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