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4. Gmina o statusie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
4.1. Położenie gminy Iwonicz-Zdrój
Gmina miejsko-wiejska Iwonicz-Zdrój jest położona w powiecie krośnieńskim województwa podkarpackiego. Utworzona została w 1973 r. Od zachodu i południa graniczy administracyjnie z gminą
Dukla, od wschodu i południa z gminą Rymanów, a od północy z gminą Miejsce Piastowe.
Na rys. 4.1.1. pokazano położenie gminy Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 4.1.1. Gmina Iwonicz-Zdrój w powiecie krośnieńskim, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie
(Lipińska E.J., Rybak T.)

Gmina Iwonicz-Zdrój jest najmniejszą gminą miejsko-wiejską powiatu krośnieńskiego. Zajmuje
obszar 4 550 ha, co stanowi około 4,9 % powierzchni powiatu krośnieńskiego i około 0,3 % ogólnej
powierzchni województwa podkarpackiego. Powierzchnia miasta Iwonicz-Zdrój wynosi 589 ha, czyli
około 12,9 % całego obszaru gminy. Natomiast powierzchnia obszaru wiejskiego gminy Iwonicz-Zdrój wynosi 3 961 ha, czyli około 87,1 % ogólnej powierzchni gminy Iwonicz-Zdrój. Obszar wiejski gminy (strefa C ochrony uzdrowiskowej) tworzą trzy sołectwa: Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa.
W tab. 4.1.1. pokazano dane dotyczące powierzchni jednostek podziału administracyjnego gminy Iwonicz-Zdrój, zaś na rys. 4.1.2. przedstawiono położenie miejscowości sołeckich w gminie Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych.
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Tab. 4.1.1. Podział administracyjny gminy Iwonicz-Zdrój; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [161])

Wyszczególnienie
Powierzchnia gminy – ogółem
Iwonicz-Zdrój – miasto
(strefa A i B ochrony uzdrowiskowej)
Iwonicz-Zdrój – obszar wiejski
(strefa C ochrony uzdrowiskowej),
w tym:

Powierzchnia
ha

%

4 550

100,0

589

12,9

3 961

87,1

Iwonicz

35,8

Lubatowa

37,6

Lubatówka

13,7

Rys. 4.1.2. Rozmieszczenie miejscowości sołeckich w gminie Iwonicz-Zdrój, na tle obszarów chronionych; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

4.2. Strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej
Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Iwonicki zakład zdrojowy znany jest od XVII wieku. Statut Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój nadany został uchwałą Nr XXII/78/73
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 1973 r. Obecny statut dla gminy
Iwonicz-Zdrój nadano uchwałą Nr XXIX/242/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., która obowiązuje w granicach administracyjnych gminy.
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Strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej zostały ustalone w celu ochrony czynników leczniczych
i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.
Na rys. 4.2.1. pokazano położenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w gminie Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 4.2.1. Rozmieszczenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w gminie Iwonicz Zdrój, na tle obszarów chronionych;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Strefa A ochrony uzdrowiskowej w gminie Iwonicz-Zdrój jest obszarem o powierzchni 155 ha.
Są tu zlokalizowane urządzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego i inne obiekty, które są przeznaczone dla lecznictwa uzdrowiskowego i do obsługi pacjenta i turysty. Tereny zielone stanowią
około 89 % powierzchni strefy.
Strefa B ochrony uzdrowiskowej ma powierzchnię 434 ha, a procentowy udział terenów biologicznie czynnych (tj. terenów nieutwardzonych i niezabudowanych) wynosi około 90 %. Strefa B
ochrony uzdrowiskowej znajduje się w granicach administracyjnych miasta Iwonicz-Zdrój.
Strefa C ochrony uzdrowiskowej jest obszarem, o powierzchni 3 961 ha, który przylega do strefy B ochrony uzdrowiskowej i jest jej otoczeniem. Obszar biologicznie czynny stanowi około 85 %
powierzchni strefy B ochrony uzdrowiskowej. Granica strefy C ochrony uzdrowiskowej gminy Iwonicz-Zdrój pokrywa się z jej granicą administracyjną.

4.3. Krajobraz gminy Iwonicz-Zdrój
Obszar gminy Iwonicz-Zdrój obejmuje fragmenty dwóch naturalnych jednostek ﬁzyczno-krajobrazowych. Gmina położona jest w prowincji 513 Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, w zasięgu dwóch
makroregionów: Beskidu Środkowego i Pogórza Środkowobeskidzkiego. Przez obszar gminy przebiega granica między dwoma mezoregionami ﬁzyczno-geograﬁcznymi.
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Na rys.4.3.1. pokazano położenie powiatu krośnieńskiego i gminy Iwonicz-Zdrój na tle jednostek ﬁzycznogeograﬁcznych i obszarów chronionych.

Rys. 4.3.1. Gmina Iwonicz-Zdrój na tle jednostek ﬁzycznogeograﬁcznych i obszarów chronionych; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Południowa część gminy Iwonicz-Zdrój znajduje się w mezoregionie Beskidu Niskiego (513.71).
Północną i środkową część gminy obejmuje mezoregion Pogórza Bukowskiego (513.69). Obie jednostki ﬁzyczno-geograﬁczne różnią się rzeźbą terenu.
Pogórze Bukowskie charakterystyczne jest z powodu niewysokich, kopulastych gór (np. Góra
Winiarska i Przedziwna), które są pokryte lasami i śródleśnymi polanami. Beskid Niski charakteryzuje się natomiast krajobrazem typowo górskim o dużym stopniu lesistości.
W granicach administracyjnych gminy Iwonicz-Zdrój występują zarówno obszary równinne, jak
i wzgórza, grzbiety i szczyty górskie. Rzędne terenu w północnej części gminy Iwonicz-Zdrój i w dolinach rzecznych wynoszą ok. 315 m n.p.m. (rejon wsi Iwonicz). Wzgórza mają wysokość od 400 do
500 m n.p.m. W południowej części gminy wysokość szczytów górskich dochodzi do 640 m n.p.m.
Miasto Iwonicz-Zdrój położone jest na wysokości 380-430 m n.p.m. Otoczone jest wzniesieniami gór: od wschodu są to góra Piekliska (481 m n.p.m.), góra Borowinowa (506 m n.p.m.), góra
Glorieta (552 m n.p.m.), góra Przymiarki (628 m n.p.m.). Od zachodu są to góra Winiarska (529 m
n.p.m.), góra Przedziwna (551 m n.p.m.) i góra Żabia (549 m n.p.m.). Na południu jest to Wólecka Góra (611 m n.p.m.) i na północy góra Ispak (482 m n.p.m.).
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4.4. Budowa geologiczna. Surowce mineralne
Gmina Iwonicz-Zdrój położona jest we wschodniej części polskich Karpat Zewnętrznych. Karpaty zbudowane są z utworów ﬂiszowych (piaskowce i łupki), których charakterystyczną cechą jest
duża zmienność miąższości osadów i intensywne zaburzenia tektoniczne. Na podstawie różnic litologicznych i zaburzeń tektonicznych zostały wydzielone jednostki tektoniczne: magurska, dukielska,
śląska i skolska. Mają one charakter płaszczowin i są na siebie ponasuwane od południa.
Na rys. 4.4.1. pokazano lokalizację ujęć wód mineralnych w powiązaniu z obszarami występowania złóż kopalin, czynnych i zlikwidowanych odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego i granicami terenu górniczego w gminie Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 4.4.1. Rozmieszczenie ujęć wód mineralnych i obszarów występowania złóż kopalin, czynnych i zlikwidowanych
odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego i granic terenu górniczego w gminie Iwonicz-Zdrój, na tle obszarów
chronionych; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Gmina Iwonicz-Zdrój znajduje się w południowej części centralnego synklinorium karpackiego.
Pod względem morfologicznym jest to pasmo górskie o długości około 40 km i szerokości 5 km
(od Nowego Żmigrodu przez Lubatówkę, Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Rudawkę Rymanowską do
Baligrodu). Wyniesienie to zostało nazwane antykliną iwonicką, którą budują utwory ﬂiszowe paleogenu i kredy górnej. Dominują tu twarde i odporne na wietrzenie piaskowce ciężkowickie. Na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój wydzielono cztery poziomy piaskowca ciężkowickiego.
Utwory ﬂiszowe Karpat przykryte są osadami czwartorzędowymi. Te wykształcone zostały w postaci pokrywy zwietrzelinowej. W okolicach dolin potoków czwartorzęd reprezentowany jest przez
utwory aluwialne.
Z budową geologiczną gminy Iwonicz-Zdrój wiąże się występowanie surowców mineralnych. Są
to złoża wód mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego. Krajobraz gminy Iwonicz-Zdrój wzbogacony
jest charakterystycznymi urządzeniami zwanymi kiwonami (żurawie pompowe lub kiwaki). Kiwon jest
pompą, która służy do pompowania ropy naftowej ze złóż o niskim ciśnieniu złożowym.
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Wody mineralne towarzyszą złożom ropy naftowej. Eksploatację występujących na obszarze gminy
Iwonicz-Zdrój złóż ropy naftowej rozpoczęto w drugiej połowie XIX wieku, ale ich stopniowe wyczerpywanie się dało możliwość eksploatacji wód mineralnych przez zrekonstruowane odwierty ponaftowe.
W gminie Iwonicz-Zdrój występują dwa udokumentowane i eksploatowane złoża ropy naftowej
i gazu ziemnego. Są to:
1. złoże Iwonicz-Zdrój, które jest eksploatowane od ok. 1880 r. Poziomy roponośne zalegają w zasięgu piaskowców ciężkowickich i piaskowców istebniańskich, na głębokości ok. 230-1100 m
p.p.t. Złoże jest podzielone uskokami tektonicznymi na wiele pól, które różnią się od siebie jakością i właściwościami ﬁzyko-chemicznymi wydobywanej ropy naftowej.
2. złoże Iwonicz-Północ, które jest zlokalizowane w północnej części gminy i obejmuje swym zasięgiem teren gminy Rymanów. W tym złożu występuje ropa naftowa ciężka paraﬁnowa i bezparaﬁnowa i gaz ziemny.
Wody mineralne o właściwościach leczniczych występują na poziomach II i III piaskowca ciężkowickiego płaszczowiny śląskiej. Eksploatowane są z dwóch złóż: Iwonicz-Zdrój i Lubatówka. Są
to wody chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe i wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe. Zawierają też
bromki, jodki i dwutlenek węgla.
Ze złoża Lubatówka istnieje możliwość uzyskania wód termalnych o temperaturze ponad 200C
na wypływie. Wody te wykorzystywane są w procesie warzenia soli iwonickiej, która jest naturalnym produktem leczniczym wytwarzanym od 1867 r. z mineralnych wód jodobromowych używanych
w lecznictwie uzdrowiskowym.

4.5. Gleby
Obszar gminy Iwonicz-Zdrój charakteryzuje zmienność glebowa. Ma to związek ze zróżnicowaną rzeźbą tego terenu. Występują tu gleby wietrzeniowe o składzie granulometrycznym glin, pyłów i iłów. Na przeważającym obszarze gminy wytworzyły się gleby brunatne i bielicowe. Lokalnie,
w dolinie rzek Lubatówki i Iwoniczanki, można spotkać gleby zaliczane do typu mady.
Gleby użytków rolnych, w zależności od wzniesienia nad poziom morza, nachylenia terenu i ekspozycji na promienie słoneczne, zalicza się do IV i V klasy bonitacyjnej. Pod względem użytkowym
są to gleby średniej i słabej jakości. Większe kompleksy najbardziej wartościowych gleb (IV, lokalnie III klasy bonitacyjnej), występują w północnej części gminy Iwonicz-Zdrój. Na wyższych partiach
stoków występują gleby o małych walorach produkcyjnych.
Zasobność gleb w składniki pokarmowe dla roślin kształtuje się podobnie, jak w większości gleb
górskich. Gleby te charakteryzują się niską zasobnością w fosfor oraz bardzo wysoką zasobnością
w rozpuszczalne formy potasu. Są to gleby kwaśne o bardzo dużych potrzebach wapnowania, bez
względu na przynależność do klasy bonitacyjnej, czy kompleksu glebowo-rolniczego.
Znaczna część gruntów ornych zaliczona jest do kompleksów górskich, wśród których dominuje
kompleks zbożowy górski. Mniejszy udział mają grunty zaliczone do kompleksu pszennego górskiego.

4.6. Warunki klimatyczne
Głównym czynnikiem, który kształtuje klimat gminy Iwonicz-Zdrój jest jej położenie geograﬁczne.
Warunki klimatyczne tej gminy zależą też od lokalnych czynników geograﬁcznych, przede wszystkim od rzeźby terenu. Klimat obszaru, na którym położona jest gmina Iwonicz-Zdrój charakteryzuje:
1. średnia roczna suma usłonecznienia: 1 450-1 500 godzin,
2. średnia roczna temperatura powietrza: (+7,0)-(+7,5)oC,
3. średnia roczna temperatura powietrza w głównych kalendarzowych porach roku wiosna (III-V):
(+7,0)-(+7,5)oC, lato (VI-VIII): (+16,5)-(+17,0)oC, jesień (IX-XI): (+7,0)-(+7,5)oC, zima (XII-II):
(-1)-(-2)oC,
4. średnia miesięczna temperatura najzimniejszego miesiąca (stycznia): (-2,5)-(-3,0)oC,
5. średnia miesięczna temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca): (+16,0)-(+17,0)oC,
6. maksymalna średnia temperatura roczna: (+11,0)-(+12,0)oC,
7. minimalna średnia temperatura roczna: (+4)oC,
8. południowy kierunek wiatru; częstość występowania wiatrów południowych w roku: 19 %,
9. udział występowania cisz atmosferycznych w roku: 10 %,
10. energia użyteczna wiatru: 630 kW/m2/rok,
11. średnia roczna wielkość opadów atmosferycznych: 750-850 mm,
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12. średnia roczna liczba dni z opadem o wysokości ≥ 0,1 mm to 180-190 dni,
13. średnia roczna liczba dni z opadem ≥ 10 mm to 20-24 dni,
14. średnia roczna liczba dni z mgłą: 65-70, a z opadem śniegu: 70.
Najwięcej opadów w roku przypada na czerwiec i lipiec. Pokrywa śnieżna na terenie gminy zalega przez 75-80 dni w roku.
Charakterystyczne dla obszaru gminy Iwonicz-Zdrój są wiejące wiosną, zimą i jesienią ciepłe
i suche wiatry południowe, zwane dukielskimi lub rymanowskimi. Następuje wtedy gwałtowny spadek ciśnienia i wilgotności, i wyraźny wzrost temperatury powietrza.
Gmina Iwonicz-Zdrój leży na terenie regionu umiarkowanie ciepłego i wilgotnego. Do weryﬁkacji
regionów pluwiotermicznych wykorzystane zostały średnie miesięczne wartości temperatury powietrza
i miesięczne sumy opadów atmosferycznych z lat 1971-2000 ze stacji meteorologicznych w Polsce.
Bodźce atmosferyczne należą do naturalnych czynników leczniczych (klimatoterapia), a ich stosowanie jest podstawą terapii uzdrowiskowej gminy Iwonicz-Zdrój. Oddziaływanie bodźców atmosferycznych na człowieka jest przedmiotem badań bioklimatycznych.
Gmina Iwonicz-Zdrój leży w regionie bioklimatycznym o klimacie umiarkowanie bodźcowym. Ten
rodzaj bioklimatu ma cechy przejściowe między słabo i łagodnie bodźcowym klimatem nizin i wyżyn, a silnie bodźcowym klimatem obszarów górskich i nadmorskich. Nieduża zmienność temperatury w ciągu dnia wywołuje powstanie umiarkowanych bodźców termicznych. Lasy są naturalną
osłoną przed wiatrem, a dzięki ukształtowaniu terenu panują tutaj dobre warunki wentylacyjne. Pogoda korzystna dla klimatoterapii najczęściej występuje w kwietniu, październiku i lipcu. Najmniej
korzystne dla człowieka warunki pogodowe obserwowane są w styczniu.
Odczuwalność cieplna warunków pogodowych przez człowieka charakteryzowana jest przez średnią roczną liczbę niektórych charakterystycznych z tego punktu widzenia dni. W gminie Iwonicz-Zdrój komfort termiczny (bądź ciepło) w różnych porach roku przedstawia się następująco:
1. średnia liczba dni parnych w roku: 15-20,
2. wskaźnik ostrości klimatu okresu zimowego: 1,4-1,6 (zimy mało ostre),
3. średnia liczba dni gorących w roku: 20-30.
4. średnia liczba dni bardzo mroźnych w roku: 4-6.
5. częstość występowania warunków termicznych odczuwalnych jako ciepło w okresie wiosny 2530 % i jesieni 20-25 %,
6. częstość występowania warunków termicznych odczuwalnych jako „komfort” w okresie wiosny
20-25 %, lata 15-20 % i jesieni 20-25 %,
7. średnia liczba dni z wiatrem silnym: 20-40.

4.7. Wody powierzchniowe
Gmina Iwonicz-Zdrój położona jest w prawostronnej części dorzecza górnej Wisły, w obrębie
dwóch jednostek hydrograﬁcznych (zlewni): Wisłoki i Wisłoka. Ponad 90 % powierzchni gminy znajduje się w zlewni rzeki Wisłok, dopływu Sanu (tab. 4.7.1.). Przeważającą część powierzchni gminy
zajmuje zlewnia Lubatówki, lewostronnego dopływu Wisłoka. Bardzo małe fragmenty obszaru gminy, w południowo-wschodniej i północno-wschodniej części, należą do zlewni lewostronnych dopływów Wisłoka: Morwawy i Przecznicy. Pozostały niewielki obszar, położony w południowo-zachodniej części gminy, należy do zlewni Wisłoki. Tworzą ją fragmenty zlewni dwóch prawostronnych dopływów Jasiołki - Potoku Ambrowskiego i Jasionki.
Tab. 4.7.1. Procent powierzchni obszaru miejskiego i wiejskiego gminy Iwonicz-Zdrój w obszarze zlewni Wisłoki i Wisłoka;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [93])
% powierzchni gminy na obszarze zlewni rzek:
Rodzaj obszaru
Iwonicz-Zdrój - miasto
(strefa A i B ochrony uzdrowiskowej)
Iwonicz-Zdrój - obszar wiejski
(strefa C ochrony uzdrowiskowej)

WISŁOKA
(Potok Ambrowski, Jasionka)

WISŁOK
(Morwawa, Przecznica, Lubatówka)

-

100,0

9,2

90,8
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Na rys. 4.7.1. pokazano położenie gminy Iwonicz-Zdrój w układzie hydrograﬁcznym na tle obszarów chronionych.

Rys. 4.7.1. Gmina Iwonicz-Zdrój w układzie hydrograﬁcznym, na tle obszarów chronionych; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminy jest Lubatówka i jej prawy dopływ, Iwoniczanka. Lubatówka wypływa w Beskidzie Niskim na stokach Kamionki (639 m n.p.m.). Przepływa przez
miejscowości Lubatowa i Lubatówka w gminie Iwonicz-Zdrój, następnie przez obszar gminy Miejsce Piastowe. Dolny bieg rzeki znajduje się na obszarze miasta Krosna. Całkowita długość Lubatówki wynosi 28,62 km, a powierzchnia zlewni 91,99 km2. Długość Lubatówki przepływającej przez
obszar gminy Iwonicz-Zdrój wynosi 11,5 km, natomiast powierzchnia zlewni w obrębie gminy wynosi 40,3 km2. W tab. 4.7.2. zestawiono wykaz cieków na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój w porządku hydrograﬁcznym.
Iwoniczanka (zwana też Iwonką lub potokiem Iwonickim) wypływa z południowych stoków Przymiarek, pasma górskiego położonego przy północno-wschodnich obrzeżach wsi Lubatowa. Przepływa przez miasto Iwonicz-Zdrój i przez tereny wsi Iwonicz. Uchodzi do Lubatówki w 11,4 km jej
biegu na obszarze gminy Miejsce Piastowe. Długość Iwoniczanki wynosi 12,89 km, a powierzchnia zlewni to 25,44 km2. W granicach administracyjnych gminy Iwonicz-Zdrój znajduje się 11,4 km
(około 88 %) jej biegu, natomiast na obszarze miasta Iwonicz-Zdrój 3,6 km (około 28 % całkowitej
długości cieku). Iwoniczanka wykorzystywana jest jako źródło zaopatrzenia w wodę pitną dla Iwonicza-Zdroju. Ujęcia wody zlokalizowane są w jej górnym biegu. Koryto potoku Iwoniczanka na odcinku przepływającym przez miasto zostało poddane regulacji. Zastosowano szczelną, ale jednostronną zabudowę brzegu, tzw. zabudowę bulwarową.
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Tab. 4.7.2. Cieki gminy Iwonicz-Zdrój w porządku hydrograﬁcznym; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(źródło: [18])
Całkowita
długość
(km)

Odbiornik
(rząd)

Strona
dopływu

Obszar gminy

Strefa
ochrony
uzdrowiskowej

Zlewnia: 218.WISŁOKA
1.
Potok Ambrowski
2.
Jasionka
Zlewnia: 226.WISŁOK

6,55
7,47

Jasiołka (III)
Jasiołka (III)

prawy
prawy

Lubatowa
Lubatowa

C
C

3.

Lubatówka

28,62

Wisłok (III)

lewy

4.

Dopływ spod Winiarskiej
Góry

1,93

Lubatówka (IV)

prawy

5.

Iwoniczanka

12,89

Lubatówka (IV)

prawy

6.
7.
8
9.

Dopływ
Dopływ
Dopływ
Dopływ

2,52
4,31
3,44
2,7

Iwoniczanka
Iwoniczanka
Iwoniczanka
Iwoniczanka

lewy
lewy
prawy
lewy

Lp.

Nazwa cieku

spod Góry Izbach
w Iwoniczu-Wsi
spod Klimkówki
spod Rogów

(V)
(V)
(V)
(V)

Lubatowa,
Lubatówka
Iwonicz-Zdrój,
Lubatówka
Lubatowa,
Iwonicz-Zdrój,
Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz

C
B, C
A, B, C
C
C
C
C

Cieki na obszarze dorzecza górnej Wisły zasilane są przez opady atmosferyczne, wody roztopowe i w mniejszym stopniu przez wody podziemne. Średni roczny odpływ jednostkowy, który jest
zależny od wielkości opadów atmosferycznych i charakteru ﬁzyczno-geograﬁcznego zlewni, jest wyższy od średniej wartości dla Polski, która wynosi 5,2 l/s·km2. Rzeki i potoki charakteryzują się dużą
zmiennością średniego odpływu miesięcznego. Występują na nich kulminacje odpływów, które są
związane przede wszystkim z roztopami wiosennymi i deszczami letnimi. Najmniejszy odpływ obserwuje się w miesiącach jesienno-zimowych.

4.8. Wody podziemne
Gmina Iwonicz-Zdrój jest położona na obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr 157. Na
obszarze gminy zwykłe wody podziemne występują w trzech horyzontach wodonośnych: czwartorzędowym, trzeciorzędowym i kredowym.
Na rys. 4.8.1. pokazano lokalizację gminy Iwonicz-Zdrój w jednolitej części wód podziemnych
Nr 157 na tle obszarów chronionych.
Wody czwartorzędowe mają charakter porowy; jest to poziom przypowierzchniowy, pozostający
w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący wprost na istniejące warunki hydrologiczne.
Poziom przypowierzchniowy wód ujmowany jest za pomocą studni kopanych i studni wierconych
i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów wiejskich gminy.
Wody zbiornika trzeciorzędowego występują w ośrodku szczelinowym i szczelinowo-porowym.
Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach.
Wody zbiornika kredowego występują w ośrodku szczelinowo-porowym i nie mają większego
znaczenia gospodarczego.
Oprócz zwykłych wód podziemnych, czyli takich, w których zawartość rozpuszczonych substancji stałych nie przekracza 1g/l, występują na terenie gminy Iwonicz-Zdrój wody mineralne, które zawierają ponad 1g/l rozpuszczonych substancji stałych. Złoża wód mineralnych są dobrze rozpoznane pod względem zasobności w uzdrowiskach i w rejonach poszukiwania złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego.
Dwa udokumentowane złoża wód mineralnych mają zasoby eksploatacyjne na poziomie
29,39 m3/h złoże Iwonicz-Zdrój i 11,70 m3/h złoże Lubatówka (dane Państwowego Instytutu Geologicznego, stan na dzień 31 grudnia 2010 r.). Od 2011 r. Państwowy Instytut Geologiczny w corocznej publikacji Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce dane o zasobach oraz wielkości wydobycia wód leczniczych i termalnych dla tych złóż przedstawia łącznie jako dla złoża Iwonicz.
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Rys. 4.8.1. Gmina Iwonicz-Zdrój na tle jednolitej części wód podziemnych Nr 157 i obszarów chronionych;
województwo podkarpackie, województwo małopolskie (Lipińska E.J., Rybak T.)

W tab. 4.8.1. zestawiono dane o zasobach eksploatacyjnych i dyspozycyjnych oraz wielkości
wydobycia wód podziemnych (leczniczych i termalnych) zaliczanych do kopalin (wg stanu na koniec 2012 r.).
Tab. 4.8.1. Zasoby i wydobycie wód mineralnych i termalnych ze złoża Iwonicz w 2012 r. na tle województwa
podkarpackiego; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński (źródło: [147])
Zasoby geologiczne bilansowe
Nazwa złoża
Iwonicz
złoża objęte koncesją na eksploatację

Pobór
(m3/rok)

Typ wody

dyspozycyjne
(m3/h)

eksploatacyjne
(m3/h)

LzLsT

-

41,09

14 782,0

44,80

102,15

38 952,1

Województwo podkarpackie
Objaśnienia:
Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/l)
Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/l)
T - wody termalne

Zasoby geologiczne eksploatacyjne wód podziemnych zaliczanych do kopalin w obrębie złóż Iwonicz wynosi 41,09 m3/h, natomiast wielkość wydobycia w 2012 r. osiągnęła wartość 14 782,0 m3/r,
czyli około 37,9 % łącznego wydobycia tych wód w województwie podkarpackim. W 2012 r. pobór
wód ze złoża w porównaniu rokiem 2010 uległ zwiększeniu o 2 020 m3.
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4.9. Przyroda i obszary chronione
Gmina Iwonicz-Zdrój położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego,
który stanowi naturalną osłonę dla rezerwatów przyrody i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Zapewnia również ochronę uzdrowisk Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój. Roślinność układa się w dwa piętra:
piętro pogórza, które jest zajęte głównie przez pola uprawne i łąki a tylko na niewielkich powierzchniach przez lasy grądowe z dominującym grabiem i domieszką buka i piętro regla dolnego porośnięte buczyną i jodłą. W górnych partiach zboczy i na grzbietach gór pojawiają się łąki i pastwiska. Na
rys. 4.9.1. pokazano położenie gminy Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych.
Bogactwem i ozdobą krajobrazu gminy Iwonicz-Zdrój są lasy. Zajmują one powierzchnię 937,7 ha,
czyli około 20,6 % obszaru całej gminy. Ponad 1/3 całkowitej powierzchni lasów znajduje się w granicach administracyjnych miasta Iwonicz-Zdrój. Wskaźnik lesistości dla obszaru miasta (strefy A i B ochrony uzdrowiskowej) wynosi około 52,3 %. Lasy w gminie Iwonicz-Zdrój są prawie w całości zaliczone
do lasów ochronnych. W tab. 4.9.1. zestawiono dane o gospodarce leśnej w gminie Iwonicz- Zdrój.
Tab. 4.9.1. Gospodarka leśna w gminie Iwonicz-Zdrój, w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(źródło: [8])

Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntów leśnych ogółem w ha
Powierzchnia lasów ogółem w ha
Grunty leśne publiczne ogółem w ha
Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa
Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych
Grunty leśne gminne
Grunty leśne prywatne
Lesistość w %

Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony
uzdrowiskowej)
315,4
307,6
307,4
301,3

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)
637,4
628,5
514,4
490,5

301,5

488,5

791,8

5,6
8,0
52,2

22,9
123,0
15,9

28,5
131,0
20,6

Iwonicz-Zdrój
gmina
952,8
936,1
821,8
791,8

Znaczna część lasów gminy administracyjnie podlega Nadleśnictwu Dukla. Siedliska leśne reprezentują tutaj typy siedliskowe: las górski, las wyżynny, las mieszany wyżynny. W zbiorowiskach leśnych
dominuje jodła i buk, w mniejszym stopniu sosna.
Część lasów w streﬁe A i B ochrony uzdrowiskowej, na terenie miasta Iwonicz-Zdrój, stanowi park
zdrojowy o powierzchni ok. 200 ha z licznymi ścieżkami i trasami turystycznymi. Przez obszar gminy
przebiega Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego biegnący od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach.
O walorach przyrodniczych i krajobrazowych gminy Iwonicz-Zdrój świadczy włączenie części jej obszaru do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Południowe i południowo-zachodnie krańce obszaru wiejskiego gminy (wieś Lubatowa) zajmują dwa obszary chronione. Obszar Specjalnej Ochrony
Ptaków Beskid Niski (kod obszaru PLB180002), który charakteryzuje się największą w Polsce liczebnością orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła
przedniego, bociana czarnego, dzięcioła zielonosiwego, białogrzbietego, białoszyjego i trójpalczastego
oraz muchołówki małej. Występują również rzadkie gatunki bezkręgowców: z motyli niepylak mnemozyna i paź żeglarz, z chrząszczy jelonek rogacz i nadobnica alpejska. Drugim obszarem chronionym jest
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Jaśliska (kod obszaru PLH180003), o którego wartości przyrodniczej obszaru zdecydowały dobrze zachowane biocenozy leśne o naturalnym składzie gatunkowym
(przede wszystkim buczyny, a także jaworzyny). Na terenie ostoi zidentyﬁkowano łącznie 14 rodzajów
siedlisk cennych dla ochrony europejskiej przyrody. Jest także miejscem występowania wielu rzadkich,
chronionych i zagrożonych gatunków ﬂory i fauny, m.in. dużych drapieżników puszczańskich i rzadkich
gatunków bezkręgowców. Obszar ten charakteryzuje się również bogatą ornitofauną, zwłaszcza ptaków
drapieżnych. Występują tu m.in. bielik, puchacz, trzy gatunki błotniaków, orlik krzykliwy i orzeł przedni.
Do wschodniej granicy miasta Iwonicz-Zdrój przylega Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rymanów” (kod obszaru PLH180016), gdzie przedmiotem ochrony są miejsca bytowania kolonii nietoperzy
oraz ich żerowiska.
Najczęściej spotykaną formą indywidualnej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej są pomniki przyrody. Na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój zarejestrowano osiem pomników przyrody. Są to stare
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drzewa (100-400 lat) rosnące na terenie miasta Iwonicz-Zdrój: miłorząb dwuklapowy o obwodzie pnia
1,50 m i wysokości 18 m (ul. Wincentego Pola), dąb szypułkowy o obwodzie pnia 3,30 m i wysokości
20 m (Plac Oczki), klon jawor o obwodzie pnia 2,65 m i wysokości 18 m (Aleja Naftowa), grupa 11 jodeł o obwodach pni od 2,12 do 2,77 m i wysokości od 28 do 38 m w parku zdrojowym, dąb szypułkowy o obwodzie pnia 6,30 m i wysokości 26 m we wsi Iwonicz, dąb o obwodzie pnia 3,70 m i wysokości 22 m we wsi Lubatowa oraz lipa trzypniowa o obwodach pni 3,85 m; 3,30 m; 2,25 m i wysokości 24 m we wsi Lubatówka.
Źródło Bełkotka zaliczone zostało do pomników przyrody nieożywionej. Powstanie źródła ma związek ze złożami ropy naftowej, a swoją nazwę zawdzięcza wydobywającym się na powierzchnię wody
pęcherzykom metanu.

Rys. 4.9.1. Gmina Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(Lipińska E.J., Rybak T.)

4.10. Użytkowanie gruntów
Z ogólnej powierzchni użytków rolnych w powiecie krośnieńskim (52 737 ha) na obszar całej
gminy Iwonicz-Zdrój przypada 3 174 ha (około 6,0 %). Udział gruntów ornych gminy w ich całkowitej powierzchni na terenie powiatu krośnieńskiego wynosi 7,1 % (tab. 4.10.1.).
W gminie Iwonicz-Zdrój około 94,8 % powierzchni użytków rolnych znajduje się na obszarze wiejskim (strefa C ochrony uzdrowiskowej), natomiast około 5,2 % w granicach miasta Iwonicz-Zdrój (strefa A i B ochrony uzdrowiskowej). Na obszarze wiejskim dominują grunty orne (około 56 %) oraz grunty leśne (około 19,2 %). Stosunkowo duży odsetek stanowią pastwiska (około 10,6 %). Na obszarze
miasta Iwonicz-Zdrój największą powierzchnię zajmują grunty leśne (około 54,8 %) i grunty orne (oko-
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ło 18,7 %). Niewielki odsetek użytków rolnych w gminie stanowią sady (około 0,1 %).
Na rys. 4.10.1. pokazano rozmieszczenie form pokrycia terenu na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój
na tle obszarów chronionych; natomiast na rys. 4.10.2. i 4.10.3. pokazano udział użytków rolnych
miast i gmin powiatu krośnieńskiego w całkowitej powierzchni użytków rolnych w powiecie w 2012 r.
Tab. 4.10.1. Użytkowanie gruntów w gminie Iwonicz-Zdrój, z uwzględnieniem obszaru miasta Iwonicz-Zdrój i obszaru
wiejskiego gminy Iwonicz-Zdrój, na tle powiatu krośnieńskiego, wg stanu na dzień 1.01.2012 r.; województwo podkarpackie
(źródło: [8])

Wyszczególnienie
ha
Powierzchnia ogółem
Użytki rolne razem
Grunty orne
Sady
w tym:
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty leśne łącznie
z gruntami zadrzewionymi
i zakrzewionymi
Pozostałe grunty

Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony
uzdrowiskowej)
ha
%
589
100,0
166
28,2

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)
ha
%
3 961
100,0
3 008
75,9

Iwonicz-Zdrój
gmina

Powiat
krośnieński

ha
4 550
3 174

%
100,0
69,8

ha
92 588
52 737

%
100,0
57,0

110

18,7

2 220

56,0

2 330

51,2

32 811

35,4

16
35

2,7
5,9

5
133
419

0,1
3,4
10,6

5
149
454

0,1
3,3
10,0

915
5 747
10 354

1,0
6,2
11,2

323

54,8

760

19,2

1 083

23,8

35 135

37,9

100

17,0

193

4,9

293

6,4

4 716

5,1

Rys. 4.10.1. Rozmieszczenie form pokrycia terenu na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój, na tle obszarów chronionych;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 4.10.2. Procent użytków rolnych w gminach powiatu krośnieńskiego w 2012 r.; województwo podkarpackie
(źródło: [8])
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Rys. 4.10.3. Procent użytków rolnych w miastach powiatu krośnieńskiego w 2012 r.; województwo podkarpackie
(źródło: [8])

4.11. Infrastruktura techniczna
Na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w 2012 r.
wynosiła 23,6 km, co stanowiło około 5,2 % całej sieci powiatu krośnieńskiego. Długość czynnej
sieci kanalizacyjnej w tym okresie liczyła 66,5 km, czyli około 5,9 % całej sieci powiatowej. Długość czynnej sieci rozdzielczej gazowej w 2011 r. wynosiła 80 781 m i stanowiła około 7,5 % całej sieci gazowej powiatu.
Sieć komunikacyjną na terenie gminy tworzą: droga krajowa nr 28 Zator-Wadowice-Nowy Sącz-Jasło-Krosno-Sanok-Przemyśl, drogi powiatowe (nr P1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wieś, nr P2000R
Równe-Lubatówka, nr P2001R Rogi-Lubatowa-Lubatówka, nr P2002R Iwonicz wieś-Iwonicz-Zdrój
oraz nr P1999R Dukla-Lubatowa) oraz drogi gminne. Łączna długość dróg powiatowych wynosi
17,44 km, zaś 16 dróg gminnych 17,520 km.
Przez obszar gminy Iwonicz-Zdrój przebiega linia elektroenergetyczna najwyższych napięć
400 kV relacji GPZ Iskrzynia-Słowacja.
Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój oraz
na obszarze powiatu krośnieńskiego zestawiono w tab. 4.11.1.
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Tab. 4.11.1. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w gminie Iwonicz-Zdrój na tle powiatu krośnieńskiego
w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

Wyszczególnienie
Długość sieci wodociągowej rozdzielczej w km
Połączenia wodociągowe prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania w szt.
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej*
% ludności korzystającej z sieci wodociągowej*
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km
Połączenia kanalizacyjne prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania w szt.
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej*
% ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej*
Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej w m*
Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych w szt. *
Odbiorcy gazu – gospodarstwa domowe*
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
– gospodarstwa domowe*
Liczba ludności korzystającej z sieci gazowej*
% ludności korzystającej z sieci gazowej*

Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony uzdrowiskowej)
4,4

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)
19,2

203,0

Iwonicz-Zdrój
gmina

Powiat
krośnieński

23,6

451,5

770,0

973,0

10 868,0

1072,0
56,7
3,2

3462,0
38,3
63,3

4 534,0
41,4
66,5

48 184,0
43,1
1127,1

127,0

1454,0

1 581,0

17 928,0

839,0
44,4
18 290,0

6712,0
74,2
62 491,0

7551,0
69,0
80 781,0

64 874,0
58,0
1 082 059,0

497,0

1 982,0

2 479,0

26 200,0

715,0

1 932,0

2 647,0

26 539,0

470,0

1025,0

1495,0

14 156,0

1 866,0
98,7

8 498,0
93,9

10 364,0
94,7

98 544,0
88,1

* dane za 2011 r.

4.12. Gospodarka
W gminie Iwonicz-Zdrój zarejestrowanych było 795 podmiotów gospodarki narodowej w 2012 r.
Przeważającą liczbę stanowią podmioty sektora prywatnego (około 93,8 % ogólnej liczby podmiotów). Najliczniejszą grupę w tym sektorze stanowiły osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą (około 84 %). Sektor publiczny reprezentowało 49 podmiotów, wśród których przeważały podmioty państwowe i samorządu terytorialnego.
W tab. 4.12.1. zestawiono strukturę własności podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Iwonicz-Zdrój w 2012 r.
Tab. 4.12.1. Struktura własności podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w mieście Iwonicz-Zdrój, na
obszarze wiejskim gminy i łącznie w gminie Iwonicz-Zdrój w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(źródło: [8])
Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
gmina

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

255

540

795

Sektor publiczny ogółem,

28

21

49

w tym:
- państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
- spółki handlowe

24
-

20
1

44
1

Sektor prywatny ogółem,

227

519

746

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

173
13
2
1
11

456
13
1
1
19

629
26
3
1
1
30

Forma własności podmiotu
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W latach 2000-2008 na obszarze miasta Iwonicz-Zdrój liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON utrzymywała się na podobnym poziomie. Od 2008 r. zauważalny jest spadek liczby zarejestrowanych podmiotów. Na obszarze wiejskim gminy Iwonicz-Zdrój, od 2000 r. obserwuje
się wzrost liczby podmiotów, z niewielkim spadkiem w 2009 r.
Na terenie gminy najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych stanowią podmioty świadczące usługi w zakresie handlu i napraw (około 26,5 %), budownictwa (około 19,1 %) oraz przetwórstwa przemysłowego (około 9,5 %). Działalność pozostałych podmiotów związana jest z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (około 5,6 %), edukacją (około 5,5 %), opieką zdrowotną
i pomocą społeczną (około 5,4 %), transportem i gospodarką magazynową (około 5,4 %) kulturą,
rozrywką i rekreacją (około 2,8%).
Struktura podmiotów według branż i w układzie na obszar miasta Iwonicz-Zdrój i obszar wiejski jest różna. Na obszarze wiejskim gminy przeważa liczba podmiotów zarejestrowanych w zakresie handlu, napraw i budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Z kolei na obszarze miejskim większa jest liczba podmiotów związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną.
Na rys. 4.12.1. i 4.12.2. pokazano liczbę podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON
na terenie miejskim i wiejskim gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2000-2012. Natomiast w tab. 4.12.2.
zestawiono liczbę podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wybranych, najliczniej
reprezentowanych sekcjach wg Polskiej Klasyﬁkacji Działalności dla gminy Iwonicz-Zdrój i w rozbiciu na obszar miejski i wiejski.

rok
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Rys. 4.12.1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na obszarze miasta Iwonicz-Zdrój w latach
2000-2012; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])

rok

Rys. 4.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na obszarze wiejskim gminy Iwonicz-Zdrój
w latach 2000-2012; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Tab. 4.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wybranych sekcjach wg Polskiej Klasyﬁkacji
Działalności 2007 w gminie Iwonicz-Zdrój w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Sekcja wg Polskiej Klasyﬁkacji Działalności 2007

Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
gmina

Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

55

156

211

Budownictwo

16

136

152

Przetwórstwo przemysłowe

17

59

76

Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi

31

14

45

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

33

10

43

Transport i gospodarka magazynowa

8

35

43

Edukacja

21

23

44

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

14

9

23

4.13. Demograﬁa
W 2012 r. w gminie mieszkało 10 917 osób, czyli około 9,7 % ludności powiatu krośnieńskiego. Spośród miast i gmin powiatu krośnieńskiego obszar wiejski gminy Iwonicz-Zdrój jest ósmym co
do liczebności mieszkańców (około 8,1 % ogółu mieszkańców powiatu). Miasto Iwonicz-Zdrój jest
najmniejszym pod względem liczby mieszkańców miastem w powiecie. Procentowy udział mieszkańców zamieszkujących miasta i gminy powiatu krośnieńskiego pokazano na rys. 4.13.1. i 4.13.2.
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10,7%
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0,1
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0,08
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Krościenko
Wyżne

Korczyna

Iwonicz
obszar
wiejski

Dukla obszar
wiejski

Chorkówka

0

Jedlicze
obszar
wiejski

1,8%
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Rys. 4.13.1. Procent mieszkańców gmin powiatu krośnieńskiego w 2012 r., województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 4.13.2. Procent mieszkańców miast powiatu krośnieńskiego w 2012 r., województwo podkarpackie (źródło: [8])
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W latach 2000-2012 liczba ludności w gminie Iwonicz-Zdrój wzrosła o około 2,1 % (rys. 4.13.3.).
W latach 2000-2003 było to 10 600-10 800 osób. W kolejnych latach (2004-2006) było to 10 90011 000 osób. Od roku 2007 liczba mieszkańców gminy utrzymuje się prawie na stałym poziomie.
Dane demograﬁczne dla miasta Iwonicz-Zdrój i dla obszaru wiejskiego gminy są inne. Ludność
w mieście Iwonicz-Zdrój (w streﬁe A i B ochrony uzdrowiskowej) najwyższy poziom osiągnęła w latach 2000-2001, przekraczając liczbę 2 000 osób. W następnych dwóch latach (2002-2003) liczebność mieszkańców zmniejszyła się o ponad około 5 %, by w 2004 r. ponownie wzrosnąć do poziomu prawie 2 000 osób. W kolejnych latach liczba mieszkańców miasta sukcesywnie zmniejszała się i w 2009 r. spadła do poziomu najniższego. W latach 2010-2012 odnotowano wzrost liczby
mieszkańców (rys. 4.13.4.).
Na obszarze wiejskim gminy Iwonicz-Zdrój (w streﬁe C ochrony uzdrowiskowej) liczba mieszkańców w kolejnych latach okresu 2000-2009 wzrastała, osiągając najwyższy poziom w 2009 r.
W kolejnych latach liczba mieszkańców zmniejszyła się osiągając w 2012 r. poziom 9 013 osób
(rys. 4.13.5.).
Gęstość zaludnienia w gminie Iwonicz-Zdrój wynosi 240 osób na km2 i jest wyższa od gęstości
zaludnienia w powiecie krośnieńskim o 100 %. Gęstość zaludnienia w mieście Iwonicz-Zdrój wynosi 323 mieszkańców na km2, natomiast na obszarze wiejskim 228 osób na km2.
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Rys. 4.13.3. Liczba mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2000-2012; powiat krośnieński, województwo
podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 4.13.4. Liczba mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój w latach 2000-2012; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 4.13.5. Liczba mieszkańców obszaru wiejskiego gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2000-2012; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [8])

W 2012 r. na 5 462 mężczyzn zamieszkujących gminę Iwonicz-Zdrój przypadało 5 455 kobiet (w powiecie krośnieńskim było to 54 894:56 964). W mieście Iwonicz-Zdrój na 100 mężczyzn
przypadało 127 kobiet. W przypadku populacji wiejskiej gminy relacja ta wynosiła 97 kobiet na 100
mężczyzn. Analiza struktury ludności miasta i obszaru wiejskiego gminy Iwonicz-Zdrój według wieku (rys. 4.13.7. i rys. 4.13.8.) wykazała, że nie odbiega ona od struktury wiekowej powiatu krośnieńskiego (rys. 4.13.6.).
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Rys. 4.13.6. Procent mieszkańców zarejestrowanych według grup wiekowych w powiecie krośnieńskim w 2012 r.;
województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 4.13.7. Procent mieszkańców zarejestrowanych według grup wiekowych w mieście Iwonicz-Zdrój w 2012 r.;
gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 4.13.8. Procent mieszkańców zarejestrowanych według grup wiekowych na obszarze wiejskim gminy IwoniczZdrój w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])

W mieście Iwonicz-Zdrój dominują osoby w wieku 25-59 lat. Na obszarze wiejskim największą
grupę stanowią osoby w wieku 30-59 lat oraz najstarsze (powyżej 70 roku życia).
W strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku (tab. 4.13.1.) w gminie przeważa liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (62,7 % ogółu ludności). Następnie są to mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (około 21,2 %) i w wieku poprodukcyjnym (około 16,1 %).
Tab. 4.13.1. Mieszkańcy według ekonomicznych grup wieku w gminie Iwonicz-Zdrój z uwzględnieniem miasta IwoniczZdrój i obszaru wiejskiego Iwonicz-Zdrój w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Wyszczególnienie

Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
gmina

16,5 %

22,2 %

21,2 %

Ludność w wieku przedprodukcyjnym
Ludność w wieku produkcyjnym

60,6 %

63,2 %

62,7 %

Ludność w wieku poprodukcyjnym

22,9 %

14,6 %

16,1 %

Zmiany liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) i poprodukcyjnym na obszarze miejskim i wiejskim gminy Iwonicz-Zdrój w latach
2000-2012 przestawiono na rys. 4.13.9. i rys. 4.13.10.
W latach 2000-2012 w mieście Iwonicz-Zdrój stopniowo malała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Liczba osób w wieku produkcyjnym w omawianym okresie zmieniała się i najniższy poziom osiągnęła w 2002 r., a najwyższy w 2004 r. Do roku 2011 liczba osób w wieku poprodukcyjnym zmieniała się w mniejszym zakresie, w kolejnych latach odnotowano znaczny wzrost do 436
osób w 2012 r.
w iek przedprodukcyjny

liczba mieszkańców [os.] .

1500

w iek produkcyjny

w iek poprodukcyjny

1200
900

600
300
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

rok

Rys. 4.13.9. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w mieście IwoniczZdrój w latach 2000-2012; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 4.13.10. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym na obszarze
wiejskim gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2000-2012; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])

4.14. Zaopatrzenie w wodę
W mieście Iwonicz-Zdrój i sołectwie Iwonicz do celów pitnych i gospodarczych wykorzystuje się
wodę powierzchniową. Łączny pobór wody powierzchniowej w 2012 r. wynosił 486 537 m3. W miejscowości Lubatowa i Lubatówka wykorzystywane są indywidualne studnie kopane i wiercone.
Gmina Iwonicz-Zdrój posiada na terenie miasta Iwonicz-Zdrój dwa ujęcia wody powierzchniowej - ujęcie Turkówka i Pod Skocznią, wybudowane w latach 60-tych XX wieku. Ujęcia zlokalizowane są w górnym biegu potoku Iwoniczanka, w południowej części miasta Iwonicz-Zdrój. Ujęcie
Pod Skocznią wyłączone jest z eksploatacji. Woda uzdatniana jest na stacji uzdatniania wody, skąd
kierowana jest do zbiornika wody czystej i dalej jest doprowadzana do odbiorców.
W 2012 r. pobór wody powierzchniowej z ujęć własnych gminy wyniósł 6 730 m3 i był o około 94 % mniejszy niż w 2009 r. Spadek ilości pobranej wody wynikał z wyłączenia z eksploatacji
ujęcia Pod Skocznią ze względu na znaczne zamulenie zbiornika wody.
Od 1996 r. niedobory wody z ujęć własnych gminy Iwonicz-Zdrój uzupełniane są poprzez zakup wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie. Woda pochodzi z ujęcia na zbiorniku zaporowym Besko na rzece Wisłok
i przesyłana jest poprzez przepompownię w Klimkówce do stacji uzdatniania wody w Iwoniczu-Zdroju.
W 2012 r. zakupiono 479 807 m3 wody, czyli o około 33,3 % więcej niż w 2009 r. (320 084 m3).
Na obszarze miasta Iwonicz-Zdrój, na potrzeby Spółki Uzdrowisko Iwonicz, funkcjonuje ujęcie
wody Excelsior, zlokalizowane również na potoku Iwoniczanka. Wydajność ujęcia wynosi 120 m3/
dobę. Analiza danych wykazała, że w latach 2007-2012 ilość pobranej wody z tego ujęcia sukcesywnie wzrastała i w 2012 r. wynosiła 34 071 m3 (czyli o około 16,5 % więcej niż w 2007 r.).
Wielkości poboru wody powierzchniowej dla potrzeb gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2007-2012
zestawiono w tab. 4.14.1.
Z danych GUS wynika, że w 2012 r. długość sieci wodociągowej w gminie wyniosła 23,6 km,
w tym 4,4 km na terenie miasta Iwonicz-Zdrój i 19,2 km na obszarze wiejskim. Liczba podłączeń
wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych wynosiła 973.
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Tab. 4.14.1. Wielkość poboru wody powierzchniowej w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2007-2012; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [96])
Lp.

1.

2.

Zarządzający

Źródło poboru wody

Ilość pobranej wody (m3/rok)
2008
2009
2010
2011

2007

Iwoniczanka -ujęcie
„Turkówka” Iwoniczanka Zakład Gospodarki ujęcie „Pod Skocznią” *
Komunalnej w IwoZakup wody z MPGK
niczu-Zdroju
Sp. z o.o. w Krośnie
Razem
Uzdrowisko Iwo- Iwoniczanka - ujęcie „Excelnicz S.A.
sior”
OGÓŁEM

2012

67 769

112 680

109 427

19 637

8 200

6 730

341 910

248 650

320 084

481 025

429 497

479 807

409 679

361 330

429 511

500 662

437 697

486 537

28 450

29 252

30 729

32 884

33 329

34 071

438 129

390 582

460 240

533 546

471 026

520 608

* ujęcie wyłączone z eksploatacji

Wielkość zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie Iwonicz-Zdrój
w 2012 r. zestawiono w tab. 4.14.2. Na rys. 4.14.1. pokazano zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jedną osobę korzystającą z sieci wodociągowej w gminie Iwonicz-Zdrój
i w powiecie krośnieńskim w 2011 r.
Tab. 4.14.2. Wielkość zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie Iwonicz-Zdrój
z wyszczególnieniem miasta Iwonicz-Zdrój i obszaru wiejskiego Iwonicz-Zdrój w 2012 r.; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [8])

Wyszczególnienie

Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski (wieś Iwonicz)
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
gmina

Woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3

36,3

55,7

92,0

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej*

1072,0

3462,0

4534,0

19,2

6,2

8,4

27,2

18,0

20,2

Zużycie wody na 1 mieszkańca w m3
3

Zużycie wody na 1 korzystającego w m *
* dane za 2011 r.

30

zużycie wody [m 3/osobę]

GMINA IWONICZ-ZDRÓJ

POWIAT KROŚNIEŃSKI

20

10

29,9

14,4

17,8

22,5

22,6

22,6

miasto

obszar w iejski

gmina

miasta

obszar w iejski

pow iat

0

obszar

Rys. 4.14.1. Wskaźnik zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie Iwonicz-Zdrój i powiecie
krośnieńskim w 2011 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w 2012 r. wynosiło 8,4 m3. Statystycznie jedna osoba korzystająca z sieci wodociągowej zużywała w ciągu roku 20,2 m3 wody (miasto Iwonicz-Zdrój 27,2 m3 i obszar wiejski 18,0 m3).
Na rys. 4.14.2. pokazano lokalizację ujęć wody powierzchniowej w gminie Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 4.14.2. Rozmieszczenie ujęć wody powierzchniowej w gminie Iwonicz-Zdrój, na tle obszarów chronionych;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

4.15. Gospodarka ściekowa
Ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych, obiektów sanatoryjnych, obiektów użyteczności
publicznej i usługowych z obszaru miasta Iwonicz-Zdrój odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków położona jest w północnej części miasta Iwonicz-Zdrój, w streﬁe B ochrony uzdrowiskowej, na prawym brzegu potoku Iwoniczanka (rys. 4.15.1.).
Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane były kolektorem krytym do Iwoniczanki w km 7,1 jej biegu. Od lutego 2012 r. ścieki komunalne skierowane zostały do oczyszczalni ścieków w Krośnie, administrowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie.
Według danych Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska w 2012 r. z oczyszczalni odprowadzono do potoku Iwoniczanka 25 160 m3 ścieków. Ilość ścieków odprowadzanych
z oczyszczalni do Iwoniczanki w latach 2007-2012 zestawiono w tab. 4.15.1.
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Tab. 4.15.1. Ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do Iwoniczanki w latach 2007-2012; gmina Iwonicz-Zdrój,
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [96])
Ilość odprowadzanych ścieków (m3/rok)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

415 276

396 029

370 594

336 775

188 520

25 160

Rys. 4.15.1. Położenie oczyszczalni ścieków w gminie Iwonicz-Zdrój, na tle obszarów chronionych; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

W gminie Iwonicz-Zdrój w 2012 r. sieć kanalizacyjna wynosiła 66,5 km, czyli stanowiła około
5,9 % długości sieci w powiecie krośnieńskim. Z sieci kanalizacyjnej w 2011 r. korzystało ogółem
7 55 osób, z czego około 11,1 % stanowili mieszkańcy miasta i około 88,9 % mieszkańcy wsi. Korzystający z sieci kanalizacyjnej stanowili około 44,4 % mieszkańców Iwonicza-Zdroju (strefa A i B
ochrony uzdrowiskowej) i około 74,2 % mieszkańców obszaru wiejskiego gminy (strefa C ochrony
uzdrowiskowej) (tab. 4.15.2.).
Ścieki z miejscowości Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa włączone są do sieci kanalizacyjnej prowadzonej przez obszary gminy Miejsce Piastowe i doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków w Krośnie.
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Tab. 4.15.2. Mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacyjnej w gminie Iwonicz-Zdrój, z wyszczególnieniem miasta
Iwonicz-Zdrój i obszaru wiejskiego Iwonicz-Zdrój w 2011 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
Iwonicz-Zdrój
miasto
(strefa A i B ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
obszar wiejski
(strefa C ochrony
uzdrowiskowej)

Iwonicz-Zdrój
gmina

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

839,0

6712,0

7551,0

% ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej

44,4

74,2

69,0

Wyszczególnienie

4.16. Gospodarka odpadami komunalnymi
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy są gospodarstwa domowe, obiekty sanatoryjne, obiekty handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, obiekty turystyczne i targowiska.
W 2012 r. ilość odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój wyniosła 1 975,5 Mg, w tym 1 770,9 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które stanowiły 89,6 % odpadów zebranych z terenu całej gminy. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
w analizowanych latach kształtowała się na podobnym poziomie.
Na rys. 4.16.1. pokazano ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gminie w latach 2009-2012.

ilość wytworzonych odpadów komunlalnych
[Mg/rok]

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

1939,1

1897,6

2009

2010

2006,1

1975,5

2011

2012

500,0

0,0
rok

Rys. 4.16.1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2009-2012; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [96])

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (2011) do zadań gminy należy także zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów. W 2012 r. w gminie Iwonicz-Zdrój w wyniku segregacji odzyskano 85,0 Mg odpadów. W grupie wysegregowanych odpadów największą
ilość odpadów stanowiły szkło i opakowania ze szkła (około 55,2 %) oraz tworzywa sztuczne (około 32 %). Pozostałe około 12,8 % stanowiły głównie zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, papier i tektura oraz metale.
Gmina Iwonicz-Zdrój nie posiada własnego składowiska odpadów. Niesegregowane (zmieszane) odpady z terenu gminy wywożone są na składowisko komunalne w Krośnie, natomiast pozostałe odpady przekazywane są do sortowni odpadów, bądź specjalistycznych ﬁrm zajmujących się
recyklingiem odpadów.
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4.17. Emitory zanieczyszczeń
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój są procesy spalania paliw dla celów energetycznych i produkcyjnych, a także transport drogowy.
Zgazyﬁkowanie prawie całego terenu gminy Iwonicz-Zdrój pozwoliło w dużym stopniu na wyeliminowanie węgla z energetyki cieplnej i zamianę na opalanie gazem ziemnym. Według danych
GUS ponad 94 % ludności gminy korzysta z sieci gazowej. Spalaniu gazu ziemnego towarzyszy
emisja dwutlenku siarki, dwutlenek azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz pyłów, jednak wielkość emisji tych zanieczyszczeń jest znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnego paliwa, jakim jest węgiel kamienny.
W streﬁe A ochrony uzdrowiskowej, obejmującej obszar miasta Iwonicz-Zdrój, na którym zlokalizowane są urządzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, do celów energetycznych wykorzystywany jest gaz ziemny (np. w Szpitalu Uzdrowiskowym „Excelsior”). Głównym źródłem szkodliwych
substancji emitowanych do powietrza jest ruch komunikacyjny do obiektów sanatoryjnych.
W streﬁe B ochrony uzdrowiskowej, którą tworzy pozostała część obszaru miasta Iwonicz-Zdrój, obiekty użyteczności publicznej również posiadają kotłownie gazowe. Według danych GUS
(tab. 4.11.1) około 98,7 % mieszkańców Iwonicza-Zdroju wykorzystuje gaz ziemny do celów grzewczych i bytowo-gospodarczych.
Na terenie wiejskim gminy, który stanowi obszar C ochrony uzdrowiskowej, odsetek ludności korzystającej z gazu ziemnego jest nieco mniejszy niż w mieście i wynosi około 93,9 % (tab. 3.11.1).
Oznacza to, że stosowane jest również inne paliwo, najczęściej drewno i węgiel kamienny. Spośród
obiektów użyteczności publicznej, kotłownie węglowe posiada tylko gimnazjum i szkoła podstawowa
w Lubatowej. Pozostałe do celów grzewczych wykorzystują gaz ziemny. W streﬁe C ochrony uzdrowiskowej prowadzą działalność dwie huty szkła, które produkują szkło gospodarcze bezbarwne. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są procesy spalania gazu ziemnego podczas wytopu szkła.
Udział w emisji zanieczyszczeń do atmosfery w streﬁe B i C ochrony uzdrowiskowej ma również komunikacja samochodowa.

4.18. Ocena stanu środowiska
4.18.1. Ocena stanu wód powierzchniowych
Gmina Iwonicz-Zdrój jest położona w zlewniach trzech jednolitych części wód powierzchniowych.
Zestawienie części wód wraz z ich krótką charakterystyką zawiera tab. 4.18.1.1.
Tab. 4.18.1.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój w porządku
hydrograﬁcznym; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [93])

Lp.

Nazwa jednolitej
części wód

Kod jednolitej części wód

Typ

Naturalna
lub silnie zmieniona jednolita
część wód

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

Zlewnia: 218. WISŁOKA
1.

Potok Ambrowski

PLRW200012218452

12

naturalna

potok Ambrowski

2.

Jasionka

PLRW2000122184549

12

naturalna

Jasionka

silnie zmieniona

Lubatówka
Iwoniczanka,
Dopływ spod Winiarskiej Góry,
Dopływ spod Góry Izbach,
Dopływ w Iwoniczu-Wsi,
Dopływ spod Klimkówki,
Dopływ spod Rogów

Zlewnia: 226. WISŁOK

3.

Lubatówka

PLRW200012226329

12

Jednolite części wód powierzchniowych wyznaczone na podstawie kryteriów ﬁzyczno-morfologicznych na obszarze gminy, zaliczone zostały do typu 12 - potok ﬂiszowy. Według charakterystyki abiotycznej potok ﬂiszowy ma wielkość zlewni do 100 km2, dno z otoczakami, kamieniami i żwirem, rzadziej z piaskiem. Brzegi często są w nim strome. Spadek koryta potoku ﬂiszowego wynosi powyżej 5 %, a często jest to powyżej 10 %. Prędkość przepływu wód w potoku jest duża,
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ruch wody jest turbulentny, cykl bystrzyn i plos jest regularny. W potoku w ciągu roku występuje duża zmienność objętości przepływu wód. Wody potoku ﬂiszowego charakteryzuje przewodność
elektryczna właściwa w granicach 50-350 μS/cm, twardość węglanowa w granicach 18-180 mg
CaCO3/l, twardość ogólna w granicach 18-270 mg CaCO3/l oraz pH w granicach 6,5-8,0. Potok po
opadach atmosferycznych niesie z wodą dużo zawiesiny.
Rzeka Lubatówka i jej dopływy są głównymi ciekami odwadniającymi obszar gminy IwoniczZdrój. Zlewnia Lubatówki wyznaczona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako jednolita część wód powierzchniowych Lubatówka o kodzie PLRW200012226329. Na podstawie oceny jej warunków hydromorfologicznych została zaliczona do części wód silnie zmienionych. Jednolita część wód powierzchniowych Lubatówka stanowi obszar chroniony, ponieważ wykorzystywana
jest do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz jest obszarem wrażliwym na
eutroﬁzację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Na podstawie analizy presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych wskazano, że jednolita
część wód powierzchniowych Lubatówka jest zagrożona nieosiągnięciem dobrego stanu wód do 2015 r.
W latach 2010-2012 jednolita część wód powierzchniowych Lubatówka została objęta monitoringiem operacyjnym oraz monitoringiem obszarów chronionych. Badania wód wykonano w punkcie pomiarowo-kontrolnym Lubatówka - Krosno, położonym na odcinku ujściowym rzeki Lubatówki oraz w punkcie pomiarowo-kontrolnym Iwoniczanka - Iwonicz-Zdrój, położonym na potoku Iwoniczanka powyżej ujęcia wody Turkówka, na obszarze miasta Iwonicz-Zdrój.
Na rys. 4.18.1.1. pokazano lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód
powierzchniowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2010-2012 na tle obszarów chronionych.

Rys. 4.18.1.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie
Iwonicz-Zdrój w latach 2010-2012, na tle obszarów chronionych; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(Lipińska E.J., Rybak T.)
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W tab. 4.18.1.2. pokazano charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem obszar gminy Iwonicz-Zdrój.
Tab. 4.18.1.2. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowanego w gminie
Iwonicz-Zdrój, w latach 2010-2012; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [125])

Lp.

Kod punktu
pomiarowo-kontrolnego

Rzeka

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

Km
rzeki

1.

Lubatówka

PL01S1601_1930

Lubatówka - Krosno

0,8

2.

Iwoniczanka

PL01S1601_2219

Iwoniczanka - Iwonicz-Zdrój

11,9

Nazwa i kod
jednolitej części wód
powierzchniowych
Lubatówka
PLRW200012226329

W 2012 r. w oparciu o uzyskane wyniki badań dokonano klasyﬁkacji potencjału ekologicznego oraz oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych Lubatówka przy uwzględnieniu wymagań ustalonych dla obszarów chronionych. Stan chemiczny nie był monitorowany. Wyniki klasyﬁkacji i ocen zestawiono w tab. 4.18.1.3.
Tab. 4.18.1.3. Wyniki klasyﬁkacji elementów jakości wód i ocena stanu jednolitej części wód powierzchniowych
Lubatówka; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [171])
Nazwa i kod JCW: Lubatówka PLRW200012226329 (JCW silnie zmieniona)
Nazwa i kod punktu
1. Lubatówka - Krosno PL01S1601_1930
pomiarowo-kontrolnego
2. Iwoniczanka – Iwonicz-Zdrój PL01S1601_2219
Zlewnia / Dorzecze: 226.Wisłok / Wisła
Rok badań: 2010-2012
KLASYFIKACJA ELEMENTÓW JAKOŚCI WÓD I OCENA STANU JCW
I. Elementy biologiczne

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
Ichtiofauna (wskaźnik EFI+)

II. Elementy
hydromorfologiczne

III. Elementy
ﬁzykochemiczne

III
II

Klasa elementów biologicznych

III

Klasa elementów hydromorfologicznych

II

Wskaźniki charakteryzujące stan ﬁzyczny
Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe
Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie
Substancje biogenne

I
I
I
I
I

Klasa elementów ﬁzykochemicznych
POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
Obszary chronione będące jednolitymi częściami
wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności
w wodę wykorzystywaną do spożycia
Obszary chronione wrażliwe na eutroﬁzację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych

Kategoria jakości wód – wskaźniki
ﬁzykochemiczne
Kategoria jakości wód - wskaźniki
bakteriologiczne

I
UMIARKOWANY
A1
A2

Ocena

spełnia wymagania

Ocena

nie spełnia wymagań

Ocena spełnienia wymagań określonych dla obszarów chronionych
POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych
STAN CHEMICZNY
STAN

nie spełnia wymagań
UMIARKOWANY
ZŁY

Potencjał ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Lubatówka oceniony został jako
umiarkowany. O wyniku oceny zadecydowały elementy biologiczne. Wymagania określone dla obszarów chronionych nie zostały spełnione ze względu na stwierdzenie występowania zjawiska eutroﬁzacji wód. W ocenie wg kryterium ustalonym dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, jednolita część wód powierzchniowych Lubatówka spełniała wymagania okre-
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ślone dla obszaru chronionego. Zaliczona została do kategorii A2 (decydujące wskaźniki bakteriologiczne), charakteryzującej wody dobrej jakości, wymagające typowego uzdatniania ﬁzycznego i chemicznego oraz dezynfekcji.
Z uwagi na to, że potencjał ekologiczny części wód Lubatówka sklasyﬁkowany został jako niższy niż dobry, możliwe było mimo braku oceny stanu chemicznego, dokonanie oceny stanu wód.
Stan wód jednolitej części wód powierzchniowych Lubatówka określony został jako zły.
4.18.2. Ocena stanu wód podziemnych
Obszar gminy Iwonicz-Zdrój położony jest w jednolitej części wód podziemnych Nr 157 (region
Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich) i zajmuje około 10,4 % jej całkowitej powierzchni (4 420,6 km2). Pod względem administracyjnym obszar jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) obejmuje w całości powiat jasielski, grodzki Krosno, krośnieński, strzyżowski oraz częściowo powiat brzozowski, sanocki, dębicki i ropczycko-sędziszowski. Poziomy wodonośne związane są
z utworami akumulacji rzecznej oraz z utworami piaskowcowo-łupkowymi.
Na rys. 4.18.2.1. pokazano lokalizację punktów pomiarowych monitoringu jakości wód podziemnych w jednolitej części wód podziemnych Nr 157 i klasyﬁkację stanu chemicznego wód podziemnych w punktach w 2012 r. na tle obszarów chronionych

Rys. 4.18.2.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu jakości wód podziemnych w jednolitej części wód
podziemnych Nr 157 i klasyﬁkacja stanu chemicznego wód podziemnych w punktach w 2012 r., na tle obszarów
chronionych; województwo podkarpackie, województwo małopolskie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Ocenę stanu jednolitej części wód podziemnych wykonano na podstawie wyników oznaczeń
wskaźników ﬁzykochemicznych, uzyskanych w 2010 r. z 3 punktów pomiarowych: miasto Krosno,
Kąty (gmina Nowy Żmigród), Brzostek (gmina Dębica). Ocena wykazała, że stan chemiczny i stan
ilościowy jednolitej części wód podziemnych Nr 157 jest dobry.
Państwowy Instytut Geologiczny w 2012 r. wykonał badania stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 157 w 11 punktach pomiarowych: Brzeżanka (nr 145), Krosno (nr 406),
Widacz (nr 1234), Jaśliska (nr 1249), Potok (nr 1876), Strzyżów (nr 1879), Kąty (nr 2012), Brzostek (nr 2302), Kobylanka (1331), Besko (1332) i Jasienica Rosielna (1333). Badania zostały wykonane w ramach monitoringu diagnostycznego, który prowadzony jest celem dokonania oceny wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian wynikających
zarówno z warunków naturalnych, jak i antropogenicznych.
Analiza badań wód podziemnych obejmowała elementy ﬁzykochemiczne, charakteryzujące rodzaj zidentyﬁkowanej działalności człowieka, mającej wpływ na badane wody podziemne, w tym:
1. elementy ogólne: odczyn, ogólny węgiel organiczny, przewodność elektrolityczna, temperatura,
tlen rozpuszczony,
2. elementy nieorganiczne: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, beryl, bor, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cyna, cynk, ﬂuorki, 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 anionowo.
W tab. 4.18.2.1. pokazano charakterystykę punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego w obrębie jednolitej części wód podziemnych Nr 157 oraz klasyﬁkację jakości wód w punktach
pomiarowych w 2012 r.
Tab. 4.18.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód
podziemnych i klasyﬁkacja stanu chemicznego wód w punktach pomiarowych w 2012 r. na obszarze jednolitych
części wód podziemnych Nr 157; województwo podkarpackie, województwo małopolskie (źródło: [106])
Numer
punktu
pomiarowego

Miejscowość
/gmina
/województwo

Identyﬁkator UE

Współrzędne
PUWG
1992 X
/PUWG
1992 Y

Stratygraﬁa

Charakter zwierciadła

Typ
ośrodka

Użytkowanie
terenu

Klasa
jakości
w punkcie
w 2012 r.*

Brzeżanka
699542,8959
porowołąki
/Strzyżów
PL01G157_002
PgOl
swobodne
IV
223674,0892
szczelinowy
i pastwiska
/podkarpackie
Krosno
700106,1738
zabudowa
406
/m. Krosno
PL01G157_008
Q
swobodne
porowy
IV
206879,0812
miejska luźna
/podkarpackie
Widacz
roślinność
689516,3174
Pg+Ng
porowo1234
/Frysztak
PL01G157_009
źródło
drzewiasta
III
219396,4875
szczelinowy
/podkarpackie
i krzewiasta
Jaśliska
703443,1383
porowozabudowa
Pg
napięte
III
1249
/Jaśliska
PL01G157_010
178295,2007
szczelinowy
wiejska
/podkarpackie
Potok
porowozabudowa
693558,7782
1876
/Jedlicze
PL01G157_003
PgOl
napięte
III
209345,6677
szczelinowy
miejska luźna
/podkarpackie
zabudowa
Strzyżów
700395,219
porowoIII
1879
/Strzyżów
PL01G157_001
PgOl
napięte
miejska
szczelinowy
226288,7555
zwarta
/podkarpackie
Kąty
682358,4271
porowołąki
2012
/Nowy Żmigród
PL01G157_004
PgOl
źródło
III
192003,3654
szczelinowy
i pastwiska
/podkarpackie
Brzostek
672198,0384
2302
/Brzostek
PL01G157_006
Q
swobodne
porowy
grunty orne
III
226394,992
/podkarpackie
Kobylanka
659157,1100
porowo1331
/Gorlice
PgE
napięte
grunty orne
III
202555,3000
szczelinowy
/małopolskie
Besko
713706,1100
zabudowa
1332
/Besko
Q
swobodne
porowy
V
195733,0600
wiejska
/podkarpackie
Jasienica Rosielna
porowozabudowa
711426,0500
1333
/Jasienica Rosielna
Pg(E+Ol)
swobodne
II
213391,6000
szczelinowy
wiejska
/podkarpackie
Opis symboli stratygraﬁcznych:
Q – piętro wodonośne czwartorzędowe; wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki)
Pg , E, PgOl , E+Ol, Pg+Ng - piętro wodonośne paleogeńskie; wody szczelinowo-porowe w utworach piaskowcowo-łupkowych (ﬂiszowych)
Klasyﬁkacja jakości wody w punkcie – według rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008)
145
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Wykonane badania wód podziemnych w punkcie Jasienica Rosielna wykazały II klasę (wody
dobrej jakości), punktach pomiarowych: Widacz, Jaśliska, Potok, Strzyżów, Kąty Brzostek i Kobylanka wykazały III klasę (wody zadawalającej jakości), a więc wody podziemne charakteryzują się
dobrym stanem chemicznym. W punktach pomiarowych Krosno i Brzeżanka wartości wskaźników
osiągnęły stężenia IV klasy jakości wód i osiągnęły słaby stan chemiczny. Wskaźnikami decydującymi o IV klasie jakości wód były: wartość odczynu wody oraz stężenia azotanów i chlorków w punkcie Krosno i stężenia jonu amonowego w punkcie Brzeżanka. W punkcie Besko badania wód podziemnych wykazały V klasę (wody złej jakości).
4.18.3. Ocena jakości powietrza atmosferycznego
Wskaźnikowe pomiary zanieczyszczeń powietrza w zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na terenie gminy Iwoniczu-Zdrój wykonano w okresie od czerwca do grudnia 2010 r. Pomiary
prowadzone były metodą pasywną, w sześciu seriach pomiarowych. Wyniki badań uzyskane w poszczególnych seriach pomiarowych zestawiono w tab. 4.18.3.1.
Tab. 4.18.3.1. Stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu z pomiarów pasywnych wykonanych w mieście IwoniczZdrój w 2010 r.; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [171])
Serie pomiarowe
Substancja

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu

Jednostka

7-30.06.
2010

30.06-2.08.
2010

30.08-4.10.
2010

4.10-4.11.
2010

4.11-29.11.
2010

29.11-31.12.
2010

μg/m3

2,5

2,5

2,5

7,7

2,5

6,02

3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,5

μg/m

Wartości stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu były bardzo niskie, najczęściej poniżej granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej. Z powodu niskich wartości stężeń oraz konieczności modernizacji wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza atmosferycznego odstąpiono od prowadzenia pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.
Obecnie na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza.
Stan powietrza na terenie gminy określono na podstawie wyników pracy wykonanej przez EKOMETRIA Sp. z o. o. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015,2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem wskaźników emisyjnych.
Na rys. 4.18.3.1.-4.18.3.4. pokazano średnioroczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń na
obszarze gminy Iwonicz-Zdrój.

stężenie dwutlenku siarki .
[μg/m3]

4,8

dw utlenek siarki

4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
Iw onicz-Zdrój

Iw onicz

Lubatow a

Lubatów ka

miejscow ość

Rys. 4.18.3.1. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [2])
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Rys. 4.18.3.2. Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [2])
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Rys. 4.18.3.3. Średnioroczne stężenia pyłu PM10 na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój; powiat krośnieński, województwo
podkarpackie (źródło: [2])

pył zaw ieszony PM2,5

30

stężenie dopuszczalne

stężenie pyłu PM2,5
[μg/m3] .

25
20
15
10
5
0
Iw onicz-Zdrój

Iw onicz

Lubatow a

Lubatów ka

miejscow ość

Rys. 4.18.3.4. Średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój; powiat krośnieński, województwo
podkarpackie (źródło: [2])

Średnioroczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń kształtowały się znacznie poniżej wartości kryterialnych określonych w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012).
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4.18.4. Ocena klimatu akustycznego
Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Iwonicz-Zdrój wykonane zostały w 2002 r.
Pomiarami objęty został obszar miasta Iwonicz-Zdrój w rejonie Alei Słonecznej w dwóch punktach
pomiarowo-kontrolnych położonych w streﬁe A i B ochrony uzdrowiskowej połączony z pomiarami
natężenie ruchu drogowego.
Natężenie ruchu drogowego w punkcie pomiarowo-kontrolnym przy Alei Słonecznej 7 wyniosło
211 pojazdów na godzinę; udział pojazdów ciężkich (autobusów i samochodów dostawczych) był
niewielki. W streﬁe A ochrony uzdrowiskowej ruch pojazdów był znacznie mniejszy i wyniósł 127 pojazdów na godzinę przy małym udziale pojazdów uciążliwych akustycznie (głównie autobusów kończących bieg przy Placu Oczki).
Przeprowadzone badania wykazały, że w obu punktach pomiarowo-kontrolnych równoważny poziom dźwięku LAeq był wyższy od poziomu dopuszczalnego. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Iwoniczu-Zdroju zestawiono w tab. 4.18.4.1.
Tab. 4.18.4.1. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Iwoniczu-Zdroju w 2002 r.; gmina Iwonicz-Zdrój, powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [171])

Lp.

1.
2.

Dopuszczalny
poziom*
LAeq

Lokalizacja
punktu
pomiarowego

Wynik
pomiaru
LAeq

Wielkość
przekroczenia

(dB)

Al. Słoneczna 4 - strefa A
ochrony uzdrowiskowej
Al. Słoneczna 7 - strefa B
ochrony uzdrowiskowej

Natężenie ruchu pojazdów
pojazdy
pojazdy
ogółem
lekkie
ciężkie
(poj./h)
%

50

60,3

10,3

127

121

6

4,7

60

66,3

6,3

211

195

16

7,6

*Według norm obowiązujących w 2002 r.

4.18.5. Ocena promieniowania elektromagnetycznego
Badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój wykonano
w 2009 r. Punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany był na terenie wsi Iwonicz (ul. Zawór). Lokalizację punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycznych w gminie Iwonicz-Zdrój na tle obszarów chronionych pokazano na rys. 4.18.5.1.
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Rys. 4.18.5.1. Położenie punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycznych w gminie Iwonicz-Zdrój, na
tle obszarów chronionych; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Przeprowadzone badania wykazały, że poziom pola elektromagnetycznego w środowisku był bardzo niski i kształtował się poniżej 0,1 V/m, czyli poniżej progu czułości stosowanej sondy pomiarowej.

4.19. Źródła emisji substancji węglowodorowych
W gminie Iwonicz-Zdrój wody mineralne współwystępują ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego.
Na rys. 4.19.1.-4.19.35. pokazano miejsca występowania naturalnej emisji substancji węglowodorowych do środowiska w gminie Iwonicz-Zdrój oraz przykłady zmian w środowisku spowodowane naturalną emisją do środowiska substancji węglowodorowych i przykłady zmian antropogenicznych, które są efektem prowadzonej działalności górniczej.
W tab. 4.19.1. pokazano zidentyﬁkowane otwory wiertnicze substancji węglowodorowych na
obszarze gminy Iwonicz-Zdrój posiadającej status uzdrowiska, według stanu na koniec XI 2010 r.
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Rys. 4.19.1. Aleja Wincentego Pola – szlak spacerowy zlokalizowany na obszarze Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, jest
to również ścieżka dydaktyczna do źródła Bełkotki, które zostało uznane za pomnik przyrody; gm. Iwonicz-Zdrój
(Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.2. Aleja Wincentego Pola przy
źródle Bełkotki (zejście do źródła Bełkotki
rys. 4.19.1.); na pierwszym planie rdzewiejący
słup o nieznanym celu jego pozostawienia,
gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.3. Źródło Bełkotki z płaskorzeźbą
głowy Wincentego Pola uznane za pomnik
przyrody; na tle wody widoczne przemieszczanie
się zaburzenia - na wodzie widoczne są fale
koliste o środkach w miejscu wydobywania
się cząsteczek gazu ziemnego; większość
informacji o otaczającym nas świecie dociera
do nas w postaci fal – ruch falowy umożliwia
przesyłanie energii ze źródła do odbiornika bez
przenoszenia materii między punktami; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)
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Rys. 4.19.4. Płaskorzeźba głowy Wincentego Pola góruje
nad źródłem Bełkotki uznanym za pomnik przyrody; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.5. Tablica z wygrawerowanymi słowami
Wincentego Pola: W cieniu tych lasów coś tam szemrząc
słodko/ Dziś jak przed laty witasz nas „Bełkotko”/ O jak
natchnienie przez duszę przepływa/ Czysty się płomień
z twych nurtów dobywa/ A czcią przejęci nad źródłami
twemi,/ Wielbimy Boga w cudach naszej ziemi./ Bo ogień
czysty i szmer źródła rzewny/ Co tajemniczo spod ziemi
wychodzi/ Jest tema życia serc naszych pokrewny./ Co
się z płomieni i łez cichych rodzi./; gm. Iwonicz-Zdrój
(Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.6. Źródło Bełkotki; wyraźnie widoczna fala
kolista a w niej miejsca emisji pęcherzyków gazu
ziemnego; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.7. Źródło Bełkotki, którego powierzchnia pokryta
jest jesiennymi, opadłymi liśćmi - fale interferencyjne
utworzone przez emisje gazu ziemnego pięknie układają
je w okręgi wokół miejsc emisji; gm. Iwonicz-Zdrój
(Lipińska E.J.)
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Gmina o statusie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

Rys. 4.19.9. Ta sama studnia kopana ręcznie – kopanka
ropna - cembrowina drewniana jest w dobrym stanie
zachowana; substancja węglowodorowa jest w kopance
dobrze widoczna; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.8. Studnia kopana ręcznie; widoczna
szczelina między betonową płytą (ułożona przez
pracowników leśnych) a pniem, przez którą
dostrzec można wnętrze kopanki ropnej; trudny
teren uniemożliwił dowóz urządzenia przy
pomocy którego odsunąć można by betonową
płytę, by dokonać pomiaru wielkości studni,
z dobrze zachowaną drewnianą cembrowiną;
buczyna sporych rozmiarów i dobrego zdrowa
mimo bezpośredniego sąsiedztwa tego dobrze
zachowanego obiektu budowlanego; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.11. Otwór eksploatacyjny ropy
naftowej z obecnością gazu ziemnego –
zlikwidowany – przybliżony obraz; gm. IwoniczZdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.10. Otwór eksploatacyjny ropy naftowej
z ujściem gazu ziemnego – zlikwidowany (otwór
jest zlokalizowany około 300 m od drogi głównej
do Lubatówki i około 300 m od wyżej pokazanej
studni ropnej); gdy, w czasie przeprowadzania
likwidacji otworu, stwierdza się w nim obecność
gazu ziemnego, na jego wylocie pozostawia
się więźbę rurową przeznaczoną do połączenia
poszczególnych kolumn rur; na wierzchu tej więźby
umieszcza się pokrywę wraz z rurą o średnicy 50,8
mm, która powinna wystawać około 1 m ponad
powierzchnię terenu (na zdjęciu wystaje około 50
cm); wokół rury wystającej ponad powierzchnię
terenu wykonuje się płytę betonową o wymiarach
0,5 x 0,5 x 0,3 m (widoczna, pokryta jesiennymi
liśćmi); płyta ta wystawać powinna około 0,2 m
ponad powierzchnię terenu; na płycie oznacza się
nazwę, numer i datę likwidacji otworu, co stanowi
stałe oznaczenie miejsca zlikwidowanego otworu;
gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)
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Rys. 4.19.12. Niebezpieczeństwo! Otwór wiertniczy
orurowany – zlikwidowany – około 10 m od Alei
Wincentego Pola i 300 m od źródła Bełkotki; na
powierzchni gleby widoczny fragment rury okładzinowej,
pozostawionej prawdopodobnie z przyczyn technicznych
i ze względów ekonomicznych; nie zawsze opłaca się
wyciągać rury okładzinowe z otworu wiertniczego, gdy
przez znaczny okres znajdowały się w otworze, zwłaszcza
w środowisku agresywnym, lub gdy przeprowadzona
analiza wykazuje, że zostały one w znacznym stopniu
przetarte; znaczne obniżenie wytrzymałości rur w takich
przypadkach uniemożliwia ich wyciągnięcie z otworu; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.13. Wnętrze otworu wiertniczego orurowanego
– zlikwidowanego; rura okładzinowa dobrze widoczna;
prawdopodobnie wypełnienie otworu iłem jako
materiałem uszczelniającym wykonano odcinkami,
w celu niedopuszczenia do tworzenia się zasypów
i pował w otworze; długość tych odcinków zależy od
budowy geologicznej terenu, a zwłaszcza od trwałości
ścian otworu, przy czym w skałach zwięzłych długość
tych odcinków może być większa, a w skałach sypkich
– mniejsza; jako materiału izolującego prawdopodobnie
użyto iłu plastycznego, o własnościach analogicznych,
jak wymagane do zamykania poziomów wodonośnych;
gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.14. Pośród drzew, w ściółce leśnej – kopanka
mokra przykryta betonową płytą przez pracowników
leśnych; zlokalizowana około 15 m od ścieżki leśnej
i ławeczki do wypoczynku dla kuracjuszy i turystów;
pod betonową płyta widoczne fragmenty drewnianej
cembrowiny i ujście emisji wody z kopanki; gm. IwoniczZdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.15. Ciek wodny – emisja wody ze źródła
kopanki; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)
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Gmina o statusie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

Rys. 4.19.16. Zbiornik ropy naftowej – inne ujęcie;
widoczna tablica z informacją, że jest to strefa
zagrożenia wybuchem i pożarem; widoczne wystające
z powierzchni ziemi elementy infrastruktury technicznej
– niebezpieczne dla potencjalnych osób trzecich; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.17. Zbiornik ropy naftowej – kolejne ujęcie;
widoczny brak właściwego nadzoru konserwatorskiego
(technicznego); gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.18. Zbiornik ropy naftowej – nowoczesna?
konserwacja techniczna; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.19. Zbiornik ropy naftowej – kamieniem też
można dostać; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.20. Zbiornik ropy naftowej – kolejne ujęcie;
sterczące elementy infrastruktury technicznej; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.21. Emisja i migracja przypowierzchniowa
substancji węglowodorowych ze zbiornika ropy naftowej;
element infrastruktury pozostawiony w glebie; strefa
zagrożenia pożarowego i wybuchem; gm. Iwonicz-Zdrój
(Lipińska E.J.)
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Rys. 4.19.22. Żuraw pompowy o napędzie indywidualnym
zwany kiwakiem; urządzenie, które wprowadza w ruch
przewód pompowy i pompę wgłębną; na pierwszym
planie zdegradowana ściółka leśna i gleba z powodu
źle zabezpieczonej powierzchni; strefa zagrożenia
pożarowego i wybuchem; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.23. Zdegradowane otoczenie kiwaka; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.24. Kiwak – możliwy bezpośredni dostęp
osób trzecich (kuracjuszy i turystów); gm. Iwonicz-Zdrój
(Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.25. Kiwak – wystający, niebezpieczny element
infrastruktury technicznej, z zawieszona na nim stalową
liną; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.26. Kolejny element stabilizujący kiwak; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.27. Kolejny fragment otoczenia kiwaka do
wydobywania ropy naftowej; zdegradowane pokrycie
i widoczny fragment, niezabezpieczonej infrastruktury
technicznej; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyﬁkacja wybranych zagrożeń środowiska

Gmina o statusie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

Rys. 4.19.28. Zbliżanie się turysty do indywidualnego
żurawia pompowego do wydobywania ropy naftowej;
gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.29. Odpady w streﬁe ochrony uzdrowiskowej;
gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.30. Zapomniany element? gm. Iwonicz-Zdrój
(Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.31. Emisja i migracja substancji
węglowodorowych do środowiska przyrodniczego; w tle
powyżej, widoczna tablica informacyjna dla turystów
i kuracjuszy; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.32. Ujście substancji węglowodorowych z ich
naturalnego źródła; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)

Rys. 4.19.33. Ciek substancji węglowodorowych ze
źródła; gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)
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Rys. 4.19.34. Fragment naturalnego źródło emisji
substancji węglowodorowych, przy Alei Wincentego Pola,
w pobliżu źródła Bełkotki, gm. Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)
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Rys. 4.19.35. Kolejne miejsce naturalnej emisji substancji
węglowodorowych do środowiska przyrodniczego; gm.
Iwonicz-Zdrój (Lipińska E.J.)
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NAZWA OTWORU

KLIMKÓWKA 27
ELLA 6
ELLA 7
ELLA 8
ELLA 10

ELLA 12

ELLA 13
ROMAN 1
ROMAN 16
IWONICZ 9
IWONICZ 2
IZA-16
IZA-18
IZA 7
IZA 1
IZA 3
IZA 4
IZA 15
IZA 6
IZA 8
IWONICZ 10
IWONICZ 12
IWONICZ 13

ELIN 7

ELIN 8

Lp.

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

GLEBOKOŚĆ ODWIERTU
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639,50

609,00

322,20
556,00
600,00
438,20
394,80
184,00
179,40
532,10
595,80
572,40
583,50
594,00
577,70
582,90
530,20
813,00
451,70

274,70

1255,00
216,30
286,50
251,00
393,50

POZIOM STRATYGRAFICZNY

miocen dolny

miocen dolny

trzeciorzęd
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny
miocen dolny

trzeciorzęd

trzeciorzęd
trzeciorzęd
trzeciorzęd

kreda

(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)

CEL WIERCENIA
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy

ROK ZAKOŃCZENIA WIERCENIA
1948

1951

1952
1920
1934
1949
1953
1952
1952
1949
1953
1953
1952
1952
1954
1948
1950
1951
1951

1951

1970
1951
1951
1952
1952

RZĘDNA [m.n.p.m.]
380,00

440,00

474,00
468,00
379,00
465,00
380,00
465,50
452,00
475,00
483,00
503,00
480,00
478,00
480,00
463,00
377,00
377,00
446,00

513,00

462,40
510,00
520,00
472,00
501,00

PODSTAWA LOKALIZACJI
współrzędne najbliższej miejscowości

współrzędne najbliższej miejscowości

współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
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dokumentacja inna
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
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współrzędne najbliższej miejscowości
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współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości

współrzędne najbliższej miejscowości

operat geodezyjny
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości

LOKALIZACJA ZWERYF.
tak

tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

tak
tak
tak
tak
tak

MIEJSCWOŚĆ
Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój

Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój

Iwonicz

Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz
Iwonicz

ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa
ropa naftowa, gaz ziemny,
wody lecznicze
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa, wody lecznicze
ropa naftowa

EFEKT WIERCENIA

Tab. 4.19.1. Otwory wiertnicze substancji węglowodorowych na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój posiadającej status uzdrowiska, stan na koniec XI 2010 r. (źródło: [16])

ZLIKWIDOWANY (TAK/NIE)
NIE

NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
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NAZWA OTWORU

142

IWONICZ 14

IZA-19

ZOFIA 4
ZOFIA 5
WÓLKA SZYB 19
LUBATÓWKA 19
LUBATÓWKA 5
LUBATÓWKA 6
LUBATÓWKA 11
LUBATÓWKA SZYB 15
LUBATÓWKA SZYB- XI
LUBATÓWKA SZYB 3
LUBATÓWKA SZYB 4
LUBATÓWKA SZYB 5
LUBATÓWKA SZYB 6
LUBATÓWKA SZYB 7
LUBATÓWKA SZYB 2
LUBATÓWKA SZYB 1
LUBATÓWKA SZYB 3
LUBATÓWKA SZYB 2
LUBATOWA
LUBATÓWKA SZYB 1
KLIMKÓWKA VI
IWONICZ 4
ELIN 3
IZA 9
ELIN 10
ZYGMUNT 1

Lp.

26

27

28
29
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34
35
36
37
38
39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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GLEBOKOŚĆ ODWIERTU

624,70
622,70
400,70
1000,00
730,70
716,10
793,10
559,70
552,80
540,50
554,00
600,30
552,00
590,00
513,20
526,00
778,00
698,30
434,00
783,50
267,60
3338,00
586,40
671,70
1133,00
181,00

191,60

414,60

miocen dolny

POZIOM STRATYGRAFICZNY

dolny
dolny
dolny
dolny

miocen dolny
paleocen
paleocen
kreda gˇrna
oligocen

miocen
miocen
miocen
miocen

tyton
trzeciorzęd

miocen dolny

CEL WIERCENIA
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy

(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

ROK ZAKOŃCZENIA WIERCENIA
1952
1950
1919
1971
1951
1951
1953
1927
1927
1922
1925
1924
1926
1927
1925
1920
1926
1925
bd
1918
1923
1972
1924
1949
1944
1935

1952

1954

RZĘDNA [m.n.p.m.]
379,00
379,00
590,00
377,00
484,00
478,00
365,47
336,00
336,00
468,00
458,00
467,00
438,50
462,10
455,00
468,00
487,00
495,00
415,00
403,20
336,00
411,00
336,00
566,80
444,61
450,45

379,00

452,00

PODSTAWA LOKALIZACJI
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
karta otworu
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
szkic lokalizacyjny, mapa
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości
dokumentacja wynikowa
szkic lokalizacyjny, mapa
szkic lokalizacyjny, mapa
szkic lokalizacyjny, mapa
dokumentacja likwidacji otworu

współrzędne najbliższej miejscowości

współrzędne najbliższej miejscowości

LOKALIZACJA ZWERYF.
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak

tak

tak

MIEJSCWOŚĆ
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Lubatowa
Lubatowa
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Lubatówka
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój

EFEKT WIERCENIA
ropa naftowa
ropa naftowa, wody lecznicze
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
gaz ziemny
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa
ropa naftowa i gaz ziemny
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa

NIE

ZLIKWIDOWANY (TAK/NIE)
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
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65
66

64

59
60
61
62
63

58

54
55
56
57

Lp.

NAZWA OTWORU

LUBATÓWKA 8
LUBATÓWKA 4
IWONICZ 1
IWONICZ 2
IWONICZ BUD.HOTELU
"EXCELSIOR"
IWONICZ 15
ELIN 5
IWONICZ 11
IWONICZ-U.P.T
LUBATÓWKA 7
LUBATÓWKA SZYB
NR IV
KLIMKÓWKA VII
LUBATÓWKA 16

GLEBOKOŚĆ ODWIERTU

308,00
920,40

181,00

198,00
586,00
410,00
30,20
751,80

14,30

931,60
760,00
1205,00
566,60

POZIOM STRATYGRAFICZNY

trzeciorzęd

miocen dolny
miocen dolny

miocen dolny
trzeciorzęd
miocen dolny
miocen dolny

(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)
(poszukiwawczy)

CEL WIERCENIA
surowcowy (poszukiwawczy)
surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)
surowcowy (poszukiwawczy)
surowcowy (poszukiwawczy)
badawczy
surowcowy (poszukiwawczy)

geologiczno-inżynierski

surowcowy
surowcowy
surowcowy
surowcowy

ROK ZAKOŃCZENIA WIERCENIA
1923
1958

1925

bd
1927
bd
bd
1951

bd

1952
1950
bd
bd

RZĘDNA [m.n.p.m.]
336,00
340,00

336,00

480,00
380,00
468,00
380,00
336,00

381,00

462,50
470,70
320,00
310,00

PODSTAWA LOKALIZACJI
najbliższej
najbliższej
najbliższej
najbliższej
najbliższej

miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości

współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości

współrzędne najbliższej miejscowości

współrzędne
współrzędne
współrzędne
współrzędne
współrzędne

współrzędne najbliższej miejscowości

dokumentacja likwidacji otworu
dokumentacja likwidacji otworu
współrzędne najbliższej miejscowości
współrzędne najbliższej miejscowości

LOKALIZACJA ZWERYF.
tak
tak

tak

tak
tak
tak
nie
tak

nie

tak
tak
tak
tak

MIEJSCWOŚĆ
Lubatówka
Lubatówka

Lubatówka

Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
Lubatówka

Iwonicz-Zdrój

Lubatówka
Lubatówka
Iwonicz
Iwonicz

EFEKT WIERCENIA
brak danych
brak danych

brak danych

ropa naftowa i gaz ziemny
brak danych
ropa naftowa
brak danych
brak danych

brak danych

ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa i gaz ziemny

ZLIKWIDOWANY (TAK/NIE)
bd
bd

bd

bd
bd
bd
bd
bd

bd

TAK
TAK
bd
bd

Gmina o statusie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
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