Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój

5. Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów Zdrój
5.1. Położenie gminy Rymanów
Gmina miejsko-wiejska Rymanów położona jest w powiecie krośnieńskim, w południowej części województwa podkarpackiego. Na rys. 5.1.1. pokazano położenie gminy Rymanów w powiecie
krośnieńskim na tle obszarów chronionych.
Natomiast w tab. 5.1.1. zestawiono podział administracyjny gminy Rymanów.

Rys. 5.1.1. Gmina Rymanów w powiecie krośnieńskim na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie
(Lipińska E.J., Rybak T.)

Sieć osadniczą gminy Rymanów tworzą miasto Rymanów, które jest siedzibą gminy i sołectw:
Bałucianka, Bzianka, Deszno, Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Ladzin, Łazy, Milcza, Posada
Górna, Puławy, Sieniawa, Wisłoczek, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Zmysłówka, a także
miejscowości niesołeckie Gniewoszówka, Rudawka Rymanowska, Rymanów-Zdrój, Tarnawka, Wólka i Zawoje. Wsie niezamieszkałe to Tarnawka, Wólka i Zawoje (rys. 5.1.2.).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

145

E. J. Lipińska, J. Nawrot, E. Czaderna

Tab. 5.1.1. Podział administracyjny gminy Rymanów z uwzględnieniem uzdrowiska Rymanów-Zdrój; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [162])

Wyszczególnienie

Powierzchnia
(ha)

(%)

Powierzchnia gminy Rymanów - ogółem

16 661

100,0

Miasto Rymanów

1 239

7,4

Obszar wiejski - sołectwa: Bałucianka, Bzianka, Głębokie, Klimkówka, Królik
Polski, Ladzin, Łazy, Milcza, Posada Górna, Puławy, Sieniawa, Wisłoczek,
Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, Zmysłówka

15 422

92,6

Uzdrowisko Rymanów-Zdrój,

7 899

47,4

115

0,7

strefa A ochrony uzdrowiskowej
w tym:

strefa B ochrony uzdrowiskowej

541

3,2

strefa C ochrony uzdrowiskowej

7 243

43,5

Rys. 5.1.2. Rozmieszczenie miejscowości sołeckich w gminie Rymanów, na tle obszarów chronionych; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Miejscowość Rymanów-Zdrój utworzona została uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie w 1996 r.
na obszarach dotychczasowych wsi: Deszno, Wołtuszowa i południowej części wsi Posada Górna.
Gmina Rymanów graniczy od zachodu z gminą Iwonicz-Zdrój i Miejsce Piastowe, od północy z gminą Haczów, od wschodu z gminą Besko, Zarszyn i Bukowsko a od południa z gminą Komańcza, Jaśliska i Dukla.
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Powierzchnia gminy Rymanów wynosi 16 661 ha, co stanowi około 18 % powierzchni powiatu
krośnieńskiego i około 0,9 % ogólnej powierzchni województwa podkarpackiego. Gmina jest drugą
co do wielkości gminą powiatu krośnieńskiego. Miasto Rymanów zajmuje powierzchnię 1 239 ha,
czyli około 7,4 % całego obszaru gminy.
Uzdrowisko Rymanów-Zdrój obejmuje obszar wsi Rymanów-Zdrój i miejscowości: Bałucianka,
Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Posada Górna, Rudawka Rymanowska, Tarnawka i Wisłoczek
o łącznej powierzchni 7 899 ha.

5.2. Strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej
Początkiem rozwoju uzdrowiska w Rymanowie-Zdroju było odkrycie źródeł wód leczniczych
w 1876 r. W 1928 r. na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Rymanów-Zdrój uznany
został za uzdrowisko posiadające charakter użyteczności publicznej. Statut uzdrowiska RymanówZdrój nadany został uchwałą Nr XXII/79/73 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 19
czerwca 1973 r. Obecny statut dla uzdrowiska nadano uchwałą Nr XXVI/243//09 z dnia 20.03.2009
r., która obowiązuje w granicach administracyjnych miejscowości: Rymanów-Zdrój, Bałucianka, Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Posada Górna, Rudawka Rymanowska, Tarnawka, Wisłoczek.
Na obszarze gminy Rymanów wydzielone zostały strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rymanów-Zdrój. Procentowy udział powierzchni poszczególnych stref w obszarze uzdrowiska wynosi: strefa A ochrony uzdrowiskowej – około 1,5 %, strefa B ochrony uzdrowiskowej – około 6,8 % i strefa C ochrony uzdrowiskowej – około 91,7 %.
Na rys. 5.2.1. przedstawiono rozmieszczenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w uzdrowisku Rymanów-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 5.2.1. Rozmieszczenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w gminie Rymanów, na tle obszarów chronionych;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Strefa A ochrony uzdrowiskowej jest obszarem w Rymanowie-Zdroju o powierzchni 115 ha. Strefa B ochrony uzdrowiskowej jest obszarem, który przylega do strefy A ochrony uzdrowiskowej i jest
jej otoczeniem. Zajmuje ona powierzchnię 541 ha i obejmuje obszar miejscowości Rymanów-Zdrój
(który jest nieobjęty strefą A ochrony uzdrowiskowej) i część wsi Posada Górna.
Strefa C ochrony uzdrowiskowej zajmuje powierzchnię 7 243 ha i pełni rolę otuliny uzdrowiska Rymanów-Zdrój.

5.3. Krajobraz gminy Rymanów
Według regionalizacji ﬁzyczno-geograﬁcznej Polski J. Kondrackiego, gmina Rymanów położona jest w prowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), w obrębie dwóch naturalnych jednostek
ﬁzyczno-krajobrazowych: makroregionów Beskidu Środkowego i Pogórza Środkowobeskidzkiego.
Rozmieszczenie powiatu krośnieńskiego i gminy Rymanów na tle jednostek ﬁzycznogeograﬁcznych i obszarów chronionych pokazano na rys. 5.3.1.

Rys. 5.3.1. Gmina Rymanów na tle jednostek ﬁzycznogeograﬁcznych i obszarów chronionych; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Przez obszar gminy Rymanów przebiega granica między trzema mezoregionami ﬁzyczno-geograﬁcznymi. Południowa część gminy Rymanów znajduje się w mezoregionie Beskidu Niskiego
(513.71); obszar ten zwany jest również Wzgórzami Rymanowskimi. Środkową część gminy obejmuje mezoregion Pogórza Bukowskiego (513.69), natomiast północny obszar to mezoregion Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (513.67).
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Wymienione jednostki ﬁzyczno-geograﬁczne różnią się rzeźbą terenu. Beskid Niski charakteryzuje krajobraz typowo górski o dużym stopniu lesistości. Pogórze Bukowskie to teren niewysokich,
kopulastych gór pokrytych lasem i śródleśnymi polanami i dolinami. Kotlina Jasielsko-Krośnieńska
jest obszarem płaskim i lekko pofałdowanym w znacznym stopniu zajętym pod osadnictwo.
W granicach gminy Rymanów występują zarówno obszary równinne, wzgórza, grzbiety i szczyty górskie. Rzędne terenu w północnej części obszaru gminy Rymanów i w dolinach rzecznych
wynoszą około 300 m n.p.m. Najniższy szczyt (277 m n.p.m.) znajduje się w okolicach Bzianki.
Wzgórza osiągają wysokość od 400 do 500 m n.p.m. Miasto Rymanów położone jest na wzgórzu o wysokości 352 m n.p.m. W południowej części gminy Rymanów wysokość szczytów górskich nie przekracza 800 m n.p.m. Najwyższy szczyt w gminie to Jawornik (761 m n.p.m.). Miejscowość uzdrowiskowa Rymanów-Zdrój leży na wysokości od 360 do 430 m n.p.m. Obiekty sanatoryjne położone są w obszernej dolinie rzeki Morwawy (Tabor) i potoku Czarnego (Dopływu spod
góry Dział wg Mapy Podziału Hydrograﬁcznego Polski) i na okolicznych stokach doliny. Miejscowość
Rymanów-Zdrój otoczona jest wzniesieniami gór. Od zachodu jest to góra Mogiła (606 m n.p.m.),
góra Glorietka (572 m n.p.m.), Sucha Góra (611 m n.p.m.). Od wschodu jest to góra Zamczysko
(568 m n.p.m.) i góra Kopiec (635 m n.p.m.). Na południu jest to góra Dział (568 m n.p.m.) i góra
Kopa (640 m n.p.m.).

5.4. Budowa geologiczna. Surowce mineralne
Gmina Rymanów położona jest we wschodniej części polskich Karpat Zewnętrznych. Geologicznie obszar gminy Rymanów znajduje się w południowej części centralnego synklinorium karpackiego w obrębie antykliny. Pod względem morfologicznym jest to pasmo górskie o długości około
40 km i szerokości 5 km, ciągnące się od Nowego Żmigrodu przez: Lubatówkę, Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Rudawkę Rymanowską do Baligrodu. Wyniesienie to zostało nazwane antykliną iwonicką i budują je utwory ﬂiszowe paleogenu i kredy górnej.
Utwory kredy górnej reprezentowane są przez piaskowce gruboławicowe, drobno- i różnoziarniste często przekładane łupkami: warstwy istebniańskie. Piaskowce istebniańskie przechodzą w serię
łupkową wieku paleoceńskiego. Paleocen i eocen reprezentowane są przez naprzemianległe poziomy łupków pstrych i piaskowców ciężkowickich. W rejonie Rymanowa-Zdroju wydzielono 4 poziomy piaskowców ciężkowickich i 4 poziomy łupków. Nad nimi zalegają warstwy hieroglifowe i łupki
globigerynowe. Utwory oligocenu reprezentowane są przez warstwy menilitowe, przejściowe i krośnieńskie (ﬂisz piaskowcowo-łupkowy) (rys. 5.4.1.).

Deszno

Rymanów-Zdrój

Legenda:
piaskowce, łupki, rogowce (warstwy menilitowe)

piaskowce, łupki, mułowce (warstwy krośnieńskie)

piaskowce ciężkowickie

łupki pstre cienkoławicowe (warstwy hieroglifowe)

otwory

nasunięcie

Rys. 5.4.1. Przekrój geologiczny przez antyklinę iwonicką w rejonie Deszno-Rymanów-Zdrój; gmina Rymanów,
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [167])
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Utwory ﬂiszowe Karpat przykryte są osadami czwartorzędowymi, występującymi jako osady aluwialne w dolinach rzek i potoków, i w postaci pokrywy zwietrzelinowej na stokach.
Budowa tektoniczna gminy Rymanów jest skomplikowana. Antyklina iwonicka stanowi jeden
z większych fałdów centralnej depresji karpackiej, a na obszarze jednostki śląskiej jest silnie sfałdowana, pocięta uskokami poprzecznymi i podłużnymi. Na obszarze Rymanowa-Zdroju uskok główny uwidoczniony jest na powierzchni po obu stronach rzeki Morwawa (Tabor), na zboczach gór Mogiła i Zamczysko.
Bezpośrednio z budową geologiczną wiąże się występowanie surowców mineralnych. Do bogactw naturalnych występujących na obszarze gminy Rymanów zaliczono, między innymi, surowce
skalne. W miejscowościach Rudawka Rymanowska, Wróblik Szlachecki rozpoznane są złoża żwiru i piasku. Złoża te nie są eksploatowane. Zasoby bilansowe obu złóż na koniec 2012 r. wynosiły 2 774 tys. Mg.
Złoże Haczów (złoże piasku ze żwirem) zlokalizowane jest w południowej części gminy Haczów (powiat brzozowski) i w północnej części gminy Rymanów. Wydobycie naturalnych piasków
i żwirów ze złoża prowadzone jest okresowo i w 2011 r. wyniosło 33 tys. Mg. W 2012 r. złoże Haczów nie było eksploatowane.
Stopień rozpoznania zasobów surowców mineralnych, stan ich zagospodarowania i wielkość
wydobycia w 2012 r. zestawiono w tab. 5.4.1
Tab. 5.4.1. Wykaz złóż surowców skalnych gminy Rymanów; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(źródło: [16])

Nazwa złoża

Stan zagospodarowania
złoża

Zasoby bilansowe
(tys. Mg)

Wydobycie
(tys. Mg)

Rudawka - Rymanowska

Z

52

-

Wróblik Szlachecki

R

2722

-

Haczów

T

13 102

-

Objaśnienia skrótów w tabeli:
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo,
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kat.A+B+C1),
Z - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane.

Na obszarze gminy Rymanów eksploatację złóż ropy naftowej rozpoczęto w połowie XIX w.
kopaniem studni i czerpaniem ropy naftowej kubłami przy użyciu kołowrotów i drewnianych żurawi.
Wzrost zapotrzebowania na naftę i produkty ropopochodne spowodował rozwój kopalnictwa. W Wołtuszowej powstała wówczas mała kopalnia ropy naftowej. Ówczesny właściciel tych terenów, hrabia
Jan Potocki, z uwagi na zagrożenia dla wód mineralnych sprzeciwił się dalszej jej rozbudowie - zaprzestano wydobycia ropy naftowej.
W granicach administracyjnych gminy Rymanów występują dwa złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Złoże Rudawka Rymanowska o powierzchni 3,5 ha. Eksploatację ropy naftowej i gazu ziemnego rozpoczęto w 1889 r. i zakończono w 2005 r. Złoże Iwonicz-Północ, obejmuje północne tereny gminy Rymanów. Występuje tu ropa naftowa ciężka paraﬁnowa, bezparaﬁnowa i gaz ziemny.
Głównym bogactwem naturalnym gminy Rymanów są wody mineralne o właściwościach leczniczych, które są podstawą utworzenia i funkcjonowania Uzdrowiska Rymanów-Zdrój. Współwystępowanie wód zwykłych i wód mineralnych związane jest ze strefami dyslokacyjnymi i wychodniami
warstw ﬂiszowych. Największe znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego mają wody występujące
w II i III piaskowcu ciężkowickim płaszczowiny skolskiej.
Wody mineralne, które występujące w okolicy Rymanowa-Zdroju dzieli się na słabo- i średniozmineralizowane typu wodorowęglanowo-wapniowego i wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowego oraz
wody wysokozmineralizowane typu wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowego i chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowego. O leczniczym charakterze wód decydują składniki swoiste: jod, brom, ﬂuor i inne.
Wody mineralne eksploatowane są ze złoża „Rymanów” za pomocą odwiertów Rymanów Zdrój 1,
Rymanów Zdrój 2, Rymanów Zdrój 3, Rymanów Zdrój 4, Rymanów Zdrój 5, Rymanów Zdrój 6 oraz
źródeł: Tytus, Klaudia, Celestyna, Basenowe, Ignacy i Jan. Wody ze źródeł naturalnych to głównie
szczawy, a pozostałe to przede wszystkim wody kwasowęglanowe.
Na rys. 5.4.2. przedstawiono lokalizację źródeł i odwiertów wód mineralnych, odwiertów ropy
naftowej, odwiertów poszukiwawczych surowców naturalnych, granice terenów górniczych na obszarze gminy Rymanów na tle obszarów chronionych.

150

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyﬁkacja wybranych zagrożeń środowiska

Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój

Rys. 5.4.2. Rozmieszczenie źródeł i odwiertów wód mineralnych, odwiertów ropy naftowej, odwiertów poszukiwawczych
surowców naturalnych i granice terenów górniczych na obszarze gminy Rymanów, na tle obszarów chronionych;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Podczas poszukiwań ropy naftowej, w latach 50-tych XX w. w miejscowości Rudawka Rymanowska stwierdzono występowanie wód mineralnych (wody siarczanowe i solanki jodowo-bromowe)
i wód termalnych o temperaturze 48oC. Rudawka Rymanowska zaliczona jest do miejscowości potencjalnie uzdrowiskowych.

5.5. Gleby
Obszar gminy Rymanów charakteryzuje zmienność glebowa, co ma związek ze zróżnicowaną
rzeźbą terenu. Występują tu gleby wietrzeniowe o składzie granulometrycznym glin, pyłów i iłów.
Na przeważającym obszarze wytworzyły się gleby brunatne gliniaste i bielicowe. Lokalnie, w dolinie rzeki Morwawa (Tabor), na terasach można spotkać gleby zaliczane do typu mady rzeczne, ale
ich znaczenie gospodarcze jest znikome ze względu na niewielką ilość.
Gleby użytków rolnych na obszarze gminy, w zależności od wzniesienia nad poziom morza,
nachylenia terenu i ekspozycji zalicza się do IV i V klasy bonitacyjnej. Są to więc gleby średniej
i słabej jakości pod względem użytkowym. Większe kompleksy najwartościowszych w skali gminy
Rymanów gleb (II, lokalnie III klasy bonitacyjnej) występują w północnej części gminy.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

151

E. J. Lipińska, J. Nawrot, E. Czaderna

Zasobność gleb w składniki pokarmowe roślin kształtuje się podobnie, jak w większości gleb
górskich. Według danych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, gleby te charakteryzują się bardzo niską i niską zasobnością w fosfor i średnią zasobnością w rozpuszczalne formy potasu. Gleby gminy Rymanów są glebami kwaśnymi o bardzo dużych potrzebach wapnowania
bez względu na przynależność do klasy bonitacyjnej i kompleksu glebowo-rolniczego. Pod względem przydatności rolniczej znaczna część gruntów ornych zaliczona jest do kompleksów górskich,
wśród których dominuje kompleks zbożowy górski i kompleks owsiano-ziemniaczany. Mniejszy udział
mają grunty zaliczone do kompleksu pszennego górskiego.

5.6. Warunki klimatyczne
Klimat gminy Rymanów zależy przede wszystkim od jej położenia geograﬁcznego. Warunki klimatyczne są zależne, między innymi, od lokalnych czynników geograﬁcznych: rzeźby terenu, rodzaju podłoża geologicznego, szaty roślinnej i sposobu użytkowania gruntów.
Klimat gminy Rymanów, podobnie jak klimat Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich, kształtowany jest przede wszystkim przez masy powietrza morskiego (około 63 % dni w roku) i masy
powietrza polarno-kontynentalnego (około 26 %). Stąd w gminie Rymanów najcieplejszym miesiącem jest lipiec, a najchłodniejszym luty. Najwięcej opadów występuje również w lipcu, a najmniej
w styczniu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 90 dni w roku.
W półroczu jesienno-zimowym często występują wiatry typu fenowego (zwane rymanowskimi
lub dukielskimi), które wieją od południa ze Słowacji przez Przełęcz Dukielską.
Według „Atlasu zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograﬁcznego Polski” turystyczne
walory klimatu są następujące:
1. średnie dzienne usłonecznienie rzeczywiste w lecie to 6-6,5 godzin,
2. średnie dzienne usłonecznienie rzeczywiste w zimie to 1-1,5 godziny,
3. średnia liczba dni z opadem całodziennym w lecie to ok. 6 dni,
4. średnia liczba dni z opadem całodziennym w zimie to ok. 20 dni,
5. średnia liczba dni z pokrywą śnieżną ≥ 10 cm to ok. 70 dni,
6. średnia liczba dni z pokrywą śnieżną ≥ 20 cm to ok. 50 dni.
Bodźce atmosferyczne należą do naturalnych czynników leczniczych (klimatoterapia) i są wykorzystane w terapii uzdrowiskowej. Warunki bioklimatyczne dla obszaru Uzdrowiska Rymanów-Zdrój
są korzystne. Uzdrowisko leży w regionie bioklimatycznym o klimacie umiarkowanie bodźcowym, który posiada cechy przejściowe między słabo i łagodnie bodźcowym klimatem nizin i wyżyn, a silnie
bodźcowym klimatem obszarów górskich i nadmorskich. Niewielka zmienność temperatury w ciągu
dnia powoduje powstanie umiarkowanych bodźców termicznych.
Lasy są naturalną osłoną przed wiatrem, a dzięki ukształtowaniu terenu panują w gminie Rymanów dobre warunki wentylacyjne. Warunki atmosferyczne, które są korzystne dla klimatoterapii
najczęściej występują w kwietniu, październiku i lipcu. Najmniej korzystne warunki klimatyczne występują w styczniu.
Odczuwalność cieplna warunków pogodowych przez człowieka charakteryzowana jest przez
średnią roczną liczbę niektórych charakterystycznych z tego punktu widzenia dni. Częstość występowania warunków klimatycznych, które są odczuwalne przez człowieka jako komfort termiczny, bądź
jako ciepło, w różnych porach roku dla obszaru gminy Rymanów jest następująca:
1. średnia liczba dni parnych w roku to 15-20,
2. wskaźnik ostrości klimatu okresu zimowego to 1,5-1,6 (zimy mało ostre),
3. średnia liczba dni gorących w roku to 20-30,
4. średnia liczba dni bardzo mroźnych w roku to 4-6,
5. częstość występowania warunków termicznych odczuwalnych jako ciepło w okresie wiosny to
25-30 % i jesieni 20-25 %.
6. częstość występowania warunków termicznych odczuwalnych jako komfort w okresie wiosny to
20-25 %, lata 15-20 % i jesieni 20-25 %.
7. średnia liczba dni z wiatrem silnym ≥ 8 m/s to 20-40.
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5.7. Wody powierzchniowe
Obszar gminy Rymanów jest położony w zlewni rzeki Wisłok (rys. 5.7.1.), w prawostronnej części dorzecza górnej Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły. Wschodnia i południowo-wschodnia
część obszaru gminy Rymanów znajduje się w zlewni górnego biegu rzeki Wisłok. Tworzy ją rzeka Wisłok i jej dopływy Potok Polański, Putyska, Puławski Potok, Wisłoczek, Głębokie, Rudzinka.
W zlewni Wisłoka położone są miejscowości Puławy, Wisłoczek, Rudawka Rymanowska, Głębokie,
Sieniawa, Zmysłówka, Milcza, Bzianka.

Rys. 5.7.1. Gmina Rymanów w układzie hydrograﬁcznym na tle obszarów chronionych; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu o długości 219,7 km i powierzchni zlewni 3 538,4 km2. Rzeka wypływa kilkoma strumieniami na wysokości ok. 740-770 m n.p.m. na stokach Pasieki w Beskidzie Niskim przy granicy ze Słowacją. Odcinek górski zamknięty jest zaporą i zbiornikiem wodnym Besko. Na obszarze gminy Rymanów znajduje się 11 km górnego biegu
Wisłoka i ok. 1,5 km rzeki poniżej zbiornika Besko. Fragment górnego biegu rzeki Wisłok znajduje
się w streﬁe C ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rymanów-Zdrój.
Zbiornik Besko utworzony został w wyniku spiętrzenia w miejscowości Sieniawa wód górnego
biegu Wisłoka w km 172,8 zaporą betonową. Powierzchnia zbiornika wynosi 124,6 ha. Przy maksy-
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malnym poziomie piętrzenia zbiornik gromadzi 15,38 mln m3 wody. Wybudowany został w celu zapewnienia poboru wody pitnej dla Krosna, Rymanowa i Iwonicza Zdroju, wyrównania odpływu poniżej zbiornika i ochrony przeciwpowodziowej.
Znaczny obszar gminy Rymanów, w tym Uzdrowisko Rymanów-Zdrój, położony jest w zlewni
rzeki Morwawa, lewostronnego dopływu Wisłoka. Morwawa wypływa w Beskidzie Niskim, na zboczu niewysokiego pasma górskiego o kulminacjach dochodzących do 700 m n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 29,9 km, a powierzchnia zlewni 108 km2. W granicach gminy Rymanów znajduje się 22,4 km rzeki. Odcinek ujściowy położony jest na terenie gminy Haczów w powiecie brzozowskim. Rzeka Morwawa do ujścia potoku Kompacka (używane nazwy cieku to Klimkówka, Flora,
Kompacha) powszechnie znana jest pod nazwą Tabor. Do miejscowości Rymanów Morwawa ma
charakter potoku górskiego. W górnym biegu przepływa przez tereny o znacznym stopniu zalesienia, o charakterze turystyczno-uzdrowiskowym i rolniczym. Środkowy i dolny bieg ma charakterze
podgórski i odwadnia obszary rolniczo-przemysłowe. Na potoku Kompacka utworzono polder przeciwpowodziowy Flora o powierzchni 6,8 km2 i pojemności 2,6 mln m3. W zlewni Morwawy położone są miejscowości: Królik Polski, Bałucianka, Rymanów-Zdrój, Posada Górna, Klimkówka, Ladzin,
Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i miasto Rymanów. Rzeka Morwawa (Tabor) na terenie Rymanowa-Zdroju i swoim dolnym biegu została poddana regulacji.
W zachodniej części gminy niewielką część terenu gminy zajmuje zlewnia Lubatówki, lewostronnego dopływu Wisłoka (zlewnie Iwoniczanki i Dopływu spod Klimkówki).
Wykaz wód powierzchniowych w granicach administracyjnych gminy Rymanów, z określeniem
odbiornika wyższego rzędu, zawiera tab. 5.7.1. W tabeli zestawiono cieki o powierzchni zlewni powyżej 10 km2, w nawiasach podano potoczne nazwy cieków.
Tab. 5.7.1. Cieki w zlewni rzeki Wisłok na obszarze gminy Rymanów; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(źródło: [18])
Długość cieku (km)
Lp.

Nazwa cieku
całkowita

w gminie
Rymanów

Odbiornik
(rząd)

Strona
dopływu

Strefa
ochrony
uzdrowiskowej

1.

Wisłok

219,7

12,5

San (II)

lewy

C

2.

Potok Polański

3,1

3,1

Wisłok (III)

lewy

-

3.

Putyska

3,8

3,8

Wisłok (III)

lewy

-

4.

Puławski Potok (Bridok)

5,6

5,6

Wisłok (III)

prawy

C

5.

Wisłoczek

7,1

7,1

Wisłok (III)

lewy

C

6.

Zbiornik Besko – rz. Wisłok

7.

Głębokie (Głęboki Potok)

4,3

4,3

Zbiornik Besko

lewy

8.

Rudzinka

9.

Morwawa (Tabor)

10.
11.
12.

C
C

7,3

7,3

Wisłok (III)

lewy

-

29,9

22,4

Wisłok (III)

lewy

A, B, C

Rudawa

3,9

3,9

Morwawa (IV)

prawy

C

Bałucianka

3,8

2,7

Morwawa (IV)

lewy

C

Dopływ spod góry Wisłoczek

2,9

2,9

Morwawa (IV)

prawy

C

13.

Dopływ spod góry Dział (potok Czarny)

3,9

3,9

Morwawa (IV)

prawy

A, B, C

14.

Dopływ w Posadzie Górnej

3,1

3,1

Morwawa (IV)

prawy

C

15.

Średnia

5,2

5,2

Morwawa (IV)

prawy

C

16.

Kompacka (Flora, Klimkówka, Kompacha)

15,1

14,4

Morwawa (IV)

lewy

C

17.

Dopływ spod Klimkówki

3,4

0,8

Lubatówka(IV)

prawy

C

Cieki na obszarze dorzecza górnej Wisły zasilane są przez opady atmosferyczne i wody roztopowe, a także 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 jego 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, związane przede wszystkim z roztopami wiosennymi i deszczami letnimi. Najmniejszy odpływ obserwuje się w miesiącach jesienno-zimowych.
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5.8. Wody podziemne
Gmina Rymanów położona jest w jednolitej części wód podziemnych Nr 157. Na obszarze gminy Rymanów istnieje udokumentowane złoże wód mineralnych Rymanów, którego zasoby eksploatacyjne wzrosły z 13,48 m3/h w 2011 r. do 19,60 m3/h w 2012 r. Wzrost nastąpił dzięki włączeniu
do eksploatacji nowego ujęcia wód leczniczych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Rymanów-Zdrój. Wielkość wydobycia wód leczniczych ze złoża Rymanów w 2012 r. osiągnęła wartość 9 982,00 m3, czyli około 25,6 % łącznego wydobycia tych wód w województwie podkarpackim.
W tab. 5.8.1. podano zasoby eksploatacyjne i dyspozycyjne oraz wielkości wydobycia wód podziemnych leczniczych dla złoża Rymanów na tle danych dla województwa podkarpackiego, zaś na
rys. 5.8.1. pokazano położenie gminy Rymanów w jednolitej części wód podziemnych Nr 157 na
tle przyrodniczych obszarów chronionych.
Tab. 5.8.1. Zasoby i wydobycie wód mineralnych ze złoża Rymanów na tle województwa podkarpackiego w 2012 r.,
powiat krośnieński (źródło: [147])

Nazwa złoża
„Rymanów”
(złoże objęte koncesją na eksploatację)

Zasoby geologiczne bilansowe

Typ
wody

dyspozycyjne (m3/h)

eksploatacyjne (m3/h)

Pobór
(m3/rok)

Lz

-

19,60

9 982,00

44,80

102,15

38 952,10

Województwo podkarpackie
Objaśnienia: Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/l)

Rys. 5.8.1. Gmina Rymanów na tle jednolitej części wód podziemnych Nr 157 i obszarów chronionych; województwo
podkarpackie, województwo małopolskie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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5.9. Przyroda i obszary chronione
Ponad 65 % powierzchni gminy Rymanów (11 433 ha) obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Uzdrowisko Rymanów-Zdrój znajduje się w granicach tego Obszaru. Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego jest naturalną osłoną dla rezerwatów przyrody
i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, zapewnia również ochronę uzdrowisk Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój (rys. 5.9.1.). Roślinność układa się tutaj w dwa piętra. Po pierwsze jest to piętro pogórza, które jest zajęte głównie przez pola uprawne i łąki, a tylko na niewielkich powierzchniach porastają go lasy grądowe z dominującym grabem i domieszką buka. Po drugie jest to piętro regla
dolnego, które jest porośnięte buczyną i jodłą. W górnych partiach zboczy i na grzbietach górskich
pojawiają się łąki i pastwiska.

Rys. 5.9.1. Gmina Rymanów na tle obszarów chronionych; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(Lipińska E.J., Rybak T.)

Dzięki walorom przyrodniczym i krajobrazowym część obszaru gminy Rymanów włączono do
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Beskid Niski (kod
obszaru PLB180002) obejmuje południowe tereny gminy, w tym tereny Uzdrowiska Rymanów-Zdrój
(w streﬁe B i C ochrony uzdrowiskowej). Ten fragment gminy Rymanów 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, i muchołówki małej. Występują również rzadkie gatunki bezkręgowców (z motyli niepylak mnemozyna i paź żeglarz, z chrząszczy jelonek rogacz i nadobnica alpejska).
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Jaśliska (kod obszaru PLH180003) obejmuje górne
dorzecze Jasiołki i źródliska Wisłoka we wschodniej części Beskidu Niskiego po Cergową Górę, Zawadkę Rymanowską i Królik Polski na północy. Fragment Obszaru znajduje się w południowo-zachodniej części obszaru gminy Rymanów, w streﬁe C ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rymanów-Zdrój.
O wartości przyrodniczej obszaru stanowią dobrze zachowane biocenozy leśne o naturalnym składzie
gatunkowym (przede wszystkim buczyny, a także jaworzyny). Zidentyﬁkowano tutaj około 14 rodzajów
siedlisk cennych dla ochrony europejskiej przyrody. Występują tu też rzadkie, chronione i zagrożone
gatunki ﬂory i fauny, między innymi duże drapieżniki puszczańskie i rzadkie gatunki bezkręgowców.
Obszar ten charakteryzuje się również bogatą ornitofauną, zwłaszcza ptaków drapieżnych. Na przykład występują tu: bielik, puchacz, trzy gatunki błotniaków, orlik krzykliwy i orzeł przedni.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Rymanów (kod obszaru PLH180016) położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego. Obejmuje dwie kolonie rozrodcze nietoperzy:
nocka dużego i podkowca małego; są tu też obszary żerowiskowe tych kolonii. Znaczna część Obszaru położona jest w streﬁe B i C ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rymanów-Zdrój.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ladzin (kod obszaru PLH180038) znajduje się w granicach
gminy Rymanów, a poza terenem Uzdrowiska Rymanów-Zdrój. Obszar ten obejmuje swym zasięgiem najbogatsze w gatunki płaty łąk w miejscowości Ladzin. Stanowią one jeden z największych
płatów tradycyjnie użytkowanych i bogatych w gatunki łąk we wschodniej części Karpat. Obszar ten
miał charakter łąkowo-pastwiskowy. Występuje tutaj populacja pełnika europejskiego i liczne choć
rzadkie gatunki motyli związane z rośliną żywicielską: krwiściągiem lekarskim.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami ma kod obszaru PLH180030.
W granicach administracyjnych gminy Rymanów znajduje się niewielki fragment tego obszaru objętego ochroną, który obejmuje rzekę Wisłok na odcinku poniżej zbiornika Besko (poza terenem Uzdrowiska Rymanów-Zdrój). Obszar ten jest ostoją wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb. Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, w tym 10 gatunków objętych ochroną gatunkową: minóg strumieniowy, kiełb Kesslera, kiełb białopłetwy, piekielnica, różanka, głowacz białopłetwy,
głowacz pręgopłetwy, koza, śliz, piskorz. Obszar ten stanowi też dużą, izolowaną ostoję gatunków
łąk zmiennowilgotnych. Ichtiofauna górnego Wisłoka od Beska do Krosna zdominowana jest przez
kiełbia, klenia, strzeblę potokową i piekielnicę.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Las Hrabeński (kod obszaru PLH180039) położony jest
w granicach gminy Rymanów i Besko (poza terenem Uzdrowiska Rymanów-Zdrój). Obszar ten jest
niewielkim zwartym kompleksem leśnym otoczonym krajobrazem kulturowym. Większość powierzchni stanowią dorodne drzewostany bukowo-grabowe z domieszką dębu, lipy, jawor i innych gatunków liściastych. Cały obszar posiada bardzo dobrze zachowane runo leśne bogate w różnorodne
gatunki ﬂory i fauny. Niewielką powierzchnię w południowo-zachodniej części obszaru porasta las
złożony z jaworu, buka, lipy szerokolistnej i wiązu górskiego z warstwą runa, która jest zdominowana przez miesiącznicę trwałą i kokorycz pełną.
W gminie Rymanów najczęściej spotykaną formą indywidualnej ochrony przyrody ożywionej
i nieożywionej są pomniki przyrody. Jednym z nich jest grupa trzech jesionów wyniosłych w miejscowości Rymanów-Zdrój.
Bogactwem naturalnym i ozdobą krajobrazu gminy Rymanów są lasy. Występują w południowej
części gminy a ich obszar występowania pokrywa się z zasięgiem strefy C ochrony uzdrowiskowej.
Lasy zajmują powierzchnię 6 064,5 ha, co stanowi około 36,4 % obszaru całej gminy. W tab. 5.9.1.
zestawiono dane o leśnictwie w gminie Rymanów na tle powiatu krośnieńskiego.
Tab. 5.9.1. Dane o gospodarce leśnej w gminie Rymanów i w powiecie krośnieńskim w 2012 r.; województwo
podkarpackie (źródło: [8])
Wyszczególnienie

Gmina Rymanów

Powiat krośnieński

Powierzchnia lasów ogółem (ha)

6 065,5

33 076,1

Lasy publiczne ogółem (ha)

5 401,5

28 338,1

Lasy publiczne Skarbu Państwa (ha)

5 249,3

27 164,8

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych (ha)

5 151,6

25 902,7

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ha)

50,0

87,0

Lasy publiczne gminne (ha)

152,2

1 173,3

Lasy prywatne (ha)

664,0

4738,0

Lesistość (%)

36,4

35,7
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Znaczna część lasów na obszarze gminy administracyjnie podlega Nadleśnictwu Rymanów.
W strukturze leśnych zbiorowisk roślinnych dominują żyzne buczyny i zbiorowiska zastępcze na
gruntach porolnych. Występują także grąd subkontynentalny, łęgi i olszyny górskie, a także zbiorowiska nieleśne. W strukturze gatunkowej drzewostanów dominują: buk, jodła i sosna, a także modrzew, olsza szara, jesion, świerk i jawor. Inne gatunki są znacznie rzadsze a są to: brzoza, dąb,
grab, olcha, wierzby, osika, lipa.
W miejscowości Rymanów-Zdrój lasy zajmują powierzchnię około 1 200 ha. Są to przede wszystkim lasy ochronne (wodochronne i glebochronne), a także rozległy park leśny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, z licznymi ścieżkami i trasami turystycznymi.

5.10. Użytkowanie gruntów
Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, z ogólnej powierzchni użytków rolnych
w powiecie krośnieńskim (52 737 ha) na obszar gminy Rymanów przypada około 17,5 % (9 241 ha).
Gmina Rymanów charakteryzuje się największym odsetkiem powierzchni gruntów użytkowanych
rolniczo w powiecie krośnieńskim. Grunty orne stanowią 32,3 % powierzchni gminy. Duży udział posiadają również pastwiska trwałe i jest to około 12,7 %.
Udział gruntów ornych gminy w ich całkowitej powierzchni na terenie powiatu krośnieńskiego
wynosi około 16,4 % (tab. 5.10.1.).
Tab. 5.10.1. Użytkowanie gruntów w gminie Rymanów i w powiecie krośnieńskim w 2012 r.; województwo podkarpackie
(źródło: [8])

Wyszczególnienie
Powierzchnia ogółem
Użytki rolne razem,
grunty orne
sady
w tym:
łąki trwałe
pastwiska trwałe
Grunty leśne łącznie z gruntami
zadrzewionymi i zakrzewionymi
Pozostałe grunty

Rymanów
miasto
(ha)
(%)
1 239
100,0
1 094
88,3
731
59,0
244
19,7
54
4,4

Rymanów
obszar wiejski
(ha)
(%)
1 5424
100,0
8 147
52,8
4 658
30,2
38
0,2
1 072
6,9
2 069
13,4

Rymanów
gmina
(ha)
(%)
16 663
100,0
9 241
55,4
5 389
32,3
38
2,3
1 316
7,9
2 123
12,7

Powiat
krośnieński
(ha)
(%)
92 588
100,0
52 737
57,0
32 811
35,4
915
1,0
5 747
6,2
10 354
11,2

9

0,7

6 568

42,6

6 577

39,5

35 135

37,9

136

11,0

709

4,6

845

5,1

4 716

5,1

W gminie Rymanów znajduje się ogółem 2 606 gospodarstw rolnych, z czego 2 030 gospodarstw prowadzi działalność rolniczą. Około 90 % stanowią gospodarstwa niewielkie, o powierzchni do 5 ha. Gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 15 ha to około 2,8 % wszystkich gospodarstw rolnych (rys. 5.10.1.). Na rys. 5.10.2. pokazano rozmieszczenie różnych form pokrycia terenu na obszarze gminy Rymanów na tle obszarów chronionych.
6,5%

1,1% 2,8%

do 1 ha w łącznie
40,7%

1-5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15 ha i w ięcej

48,9%

Rys. 5.10.1. Powierzchnie gospodarstw rolnych w gminie Rymanów w 2010 r.; powiat krośnieński, województwo
podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 5.10.2. Rozmieszczenie form pokrycia terenu na obszarze gminy Rymanów, na tle obszarów chronionych;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Środkowa i północna część gminy Rymanów ma charakter rolniczy. W użytkowaniu gruntów
zdecydowanie dominują grunty orne a także obszary z luźną zabudową, łąki i pastwiska, i tereny
rolne z rozproszonym osadnictwem. W tej części gminy Rymanów praktycznie brak jest lasów. Południowa część gminy Rymanów to obszar pokryty w znacznej części lasami, z niewielkim udziałem gruntów ornych oraz łąk i pastwisk.

5.11. Infrastruktura techniczna
Sieć komunikacyjną w gminie Rymanów tworzą:
1. droga krajowa nr 28 relacji: Zator-Wadowice-Nowy Sącz-Jasło-Krosno-Sanok-Przemyśl,
2. droga wojewódzka nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa,
3. drogi powiatowe (P1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki, P2005R Haczów-Wróblik Szlachecki, P2006R Haczów-Bzianka-Besko, P2007R Milcza-Besko, P2008R Wróblik Królewski-Ladzin, P2009R droga przez miejscowość Klimkówka, P2010R Milcza-Rymanów, P2111R Rymanów-Sieniawa -Głębokie, P2112R Królik Polski-Bałucianka, P2113R Pastwiska-Puławy, P2114R
Rudawka Rymanowska-Wisłoczek, P2115R droga przez miejscowość Puławy),
4. drogi gminne.
Linia kolejowa relacji Krosno-Zagórz poprowadzona jest w północnej części gminy przez tereny wsi: Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milcza.
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Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w 2012 r. na obszarze gminy Rymanów wynosiła 72,3 km. Czynna sieć kanalizacyjna w tym okresie liczyła 203,8 km, zaś sieć gazowa rozdzielcza 140 221 m. Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na obszarze gminy
Rymanów na tle powiatu krośnieńskiego podano w tab. 5.11.1.
Tab. 5.11.1. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w gminie Rymanów i w powiecie krośnieńskim 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.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w szt.
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

Rymanów
miasto
11,8

Rymanów
obszar wiejski
60,5

Rymanów
gmina
72,3

Powiat
krośnieński
451,5

425,0

914,0

1 339,0

10 868,0

36,4

167,4

203,8

1 127,1

800,0

2 467,0

3 267,0

17 928,0

22 515,0

117 706,0

140 221,0

1 095 610,0

874,0

2 551,0

3 425,0

26 434,0

1 044,0

2 789,0

3 833,0

26 583,0

324,0

736,0

1 060,0

14 348,0

3 609,0
96,2

11 328,0
94,5

14 937,0
94,9

99 198,0
88,7

5.12. Gospodarka
Gospodarka gminy Rymanów opiera się przede wszystkim na działalności uzdrowiskowej i na
rolnictwie. Niewielka działalność przemysłowa w gminie to przede wszystkim wydobycie wód mineralnych.
W 2012 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było ogółem 1 162 podmiotów gospodarki narodowej, które prowadziły działalność na obszarze gminy Rymanów. Sektor prywatny reprezentowało 1 119 podmiotów, co daje około 96,3 % ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. Najliczniejszą grupę w tym sektorze stanowiły osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą (około
83,5 %). Sektor publiczny stanowiło 43 podmiotów, wśród których przeważały podmioty państwowe i samorządu terytorialnego.
W latach 2009-2012 liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na obszarze gminy Rymanów zmieniała się od 1 117 do 1 162 podmiotów.
W tab. 5.12.1. zestawiono strukturę własności podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Rymanów. Natomiast na rys. 5.12.1. i rys. 5.12.2. pokazano liczbę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze miejskim i wiejskim gminy Rymanów w latach 2009-2012.
Tab. 5.12.1. Struktura własności podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Rymanów w 2012 r.;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
Rymanów
miasto

Rymanów
obszar wiejski

Rymanów
gmina

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

383

779

1 162

Sektor publiczny ogółem,

13

30

43

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

8
-

29
1

37
1

Sektor prywatny ogółem,

370

749

1 119

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

305
11
1
3
1
12

629
16
1
4
1
37

934
27
2
7
2
49
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Rys. 5.12.1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Rymanów w latach 2009-2012;
powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 5.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na obszarze wiejskim w gminie Rymanów
w latach 2009-2012; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Analiza liczby podmiotów gospodarczych w obrębie poszczególnych gmin na tle powiatu krośnieńskiego wskazała, że gmina Rymanów zajmuje pierwsze miejsce (rys. 5.12.3.). Około 16 %
wszystkich podmiotów zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim prowadzi działalność na terenie
gminy Rymanów, w tym około 10,9 % na terenie miasta Rymanów.

7,8%
10,7%

13,1%

Dukla
Iw onicz-Zdrój
11,0%

6,7%

Jedlicze
Rym anów
Chorków ka
Jaśliska
Korczyna

10,8%

12,6%

Krościenko Wyżne
Miejsce Piastow e

1,3%
9,9%

16,1%

Wojaszów ka

Rys. 5.12.3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w systemie REGON w gminach powiatu krośnieńskiego
w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])
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W tab. 5.12.2. podano liczbę podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w wybranych,
najliczniej reprezentowanych sekcjach wg Polskiej Klasyﬁkacji Działalności dla gminy Rymanów
i w podziale na obszar miejski i wiejski.
Tab. 5.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wybranych sekcjach wg Polskiej Klasyﬁkacji
Działalności 2007 w gminie Rymanów w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
Rymanów
miasto

Sekcja wg Polskiej Klasyﬁkacji Działalności 2007

Rymanów
obszar wiejski

Rymanów
gmina

Handel hurtowy i detaliczny

112

178

290

Budownictwo

53

143

196

Przetwórstwo przemysłowe

39

65

104

Transport i gospodarka magazynowa

21

46

67

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

38

36

74

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

9

37

46

Edukacja

11

35

46

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

11

16

27

Na terenie gminy Rymanów najwięcej jest podmiotów, które świadczą usługi w zakresie handlu (około 24,9 % ogółu podmiotów). Następną grupą są podmioty, które są związane z budownictwem (około 16,9 %) i z przetwórstwem przemysłowym (około 8,9 %). W dalszej kolejności jest
grupa podmiotów, których działalność dotyczy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (około 6,4 %),
transportu i gospodarki magazynowej (około 5,8 %), a także zakwaterowania i usług gastronomicznych (około 4,0 %) i edukacji (około 4,0 %).
Według danych GUS w 2012 r. z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na obszarze gminy Rymanów korzystało 20 553 osób (w mieście Rymanów 5 501 osób,
na obszarze wiejskim gminy Rymanów 15 052). Najwięcej obiektów turystycznych zlokalizowanych
jest na terenie Uzdrowiska Rymanów-Zdrój. W 2012 r. z noclegów w zakładach uzdrowiskowych
korzystało 7 756 osób.

5.13. Demograﬁa
Mieszkańcy gminy Rymanów decydują, między innymi, o pozycji i potencjale gminy. W 2012 r.
mieszkało tu 15 983 osób, czyli około 14,7 % mieszkańców powiatu krośnieńskiego.
W tab. 5.13.1. zestawiono dane dotyczące mieszkańców gminy Rymanów.
Najwięcej mieszkańców na obszarze wiejskim gminy Rymanów liczy miejscowość Klimkówka
(1 899 osób), następnie Posada Górna (1 673 osoby) i Rymanów-Zdrój (1 437 osoby). Spośród
miast i gmin powiatu krośnieńskiego obszar wiejski gminy Rymanów jest czwartym co do ilości
mieszkańców (około 10,7 % ogółu mieszkańców powiatu). Miasto Rymanów jest największym pod
względem liczby mieszkańców miastem w powiecie krośnieńskim (rys. 5.13.1. i 5.13.2.).
Tab. 5.13.1. Mieszkańcy gminy Rymanów w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [162])

Lp.

162

Miejscowość

(osoby)

Ludność
(%)

(na 1 km2)

Strefa ochrony uzdrowiskowej
Uzdrowiska Rymanów-Zdrój

Gmina Rymanów

15 983

100,0

95,7

1.

Rymanów

3 729

23,3

300,0

-

2.

Bałucianka

137

0,9

44,2

C

3.

Bzianka

585

3,7

93,1

-

4.

Głębokie

739

4,6

89,4

C

5.

Klimkówka

1 886

11,8

153,5

C

6.

Królik Polski

792

5,0

43,8

C

7.

Ladzin

470

2,9

113,9

-

8.

Łazy

107

0,7

48,0

-
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Lp.

Miejscowość

9.

(osoby)

Ludność
(%)

(na 1 km2)

Strefa ochrony uzdrowiskowej
Uzdrowiska Rymanów-Zdrój

Milcza

1 063

6,6

197,0

-

10.

Posada Górna

1 673

10,5

267,7

B, C

11.

Puławy

147

0,9

8,7

-

12.

Rudawka Rymanowska

38

0,2

11,3

C

13.

Rymanów-Zdrój

1 437

9,0

87,5

A, B

14.

Sieniawa

1 120

7,0

146,9

-

15.

Wisłoczek

176

1,1

10,9

C

16.

Wróblik Królewski

796

5,0

91,0

-

17.

Wróblik Szlachecki

988

6,2

210,6

-

18.

Zmysłówka

100

0,6

88,6

-

0,14
12,1%

12,1%
11,3%

0,12

10,7%

9,9%
zaludnienie [%]

0,1

8,7%

8,2%

8,1%
0,08
0,06

4,9%

0,04

Wojaszówka

Rymanów
obszar
wiejski

Miejsce
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Krościenko
Wyżne
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obszar
wiejski
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obszar
wiejski
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wiejski
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0
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1,8%

0,02

gmina/obszar

Rys. 5.13.1. Mieszkańcy gmin powiatu krośnieńskiego w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(źródło: [8])
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Rys. 5.13.2. Mieszkańcy miast powiatu krośnieńskiego w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(źródło: [8])

W latach 2000-2006 łączna liczba mieszkańców w gminie Rymanów zmniejszała się z 15 549
do 15 424 osób (rys. 5.13.3.). W następnych latach nastąpił stopniowy wzrost liczby mieszkańców
gminy. Podobne tendencje wystąpiły na obszarze wiejskim gminy Rymanów (rys. 5.13.4.).
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Rys. 5.13.3. Liczba mieszkańców gminy Rymanów w latach 2000-2012; powiat krośnieński, województwo
podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 5.13.4. Liczba mieszkańców obszaru wiejskiego gminy Rymanów w latach 2000-2012; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [8])

W mieście Rymanów liczba ludności była najmniejsza w 2006 r. i wynosiła 3 562 osób
(rys. 5.13.5.). W następnych latach 2007-2012 liczba mieszkańców zwiększyła się o około 5,4 %.
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Rys. 5.13.5. Liczba mieszkańców miasta Rymanów w latach 2000-2012; powiat krośnieński, województwo
podkarpackie (źródło: [8])

Gęstość zaludnienia w gminie Rymanów w 2012 r. wynosiła 94 osób na km2 (w powiecie krośnieńskim było to 121 osób na km2). Dla miasta Rymanowa wskaźnik zaludnienia wynosił 288 osób na
km2, natomiast dla obszaru wiejskiego gminy Rymanów wynosił 78 osób na km2 (rys. 5.13.6. i 5.13.7.).
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Rys. 5.13.6. Liczba mieszkańców na 1 km2 w gminach powiatu krośnieńskiego w 2012 r.; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 5.13.7. Liczba mieszkańców na 1 km2 w miastach powiatu krośnieńskiego w 2012 r.; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [8])

W 2012 r. struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie przedstawiała się
następująco: ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia) stanowiła około 19,8 % ogółu ludności, ludność w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) około 62,9 %
i w wieku poprodukcyjnym 17,2 %. W tab. 5.13.2. zestawiono procentowy udział ludności według
ekonomicznych grup wieku w gminie Rymanów.
Tab. 5.13.2. Procentowy udział mieszkańców gminy Rymanów w 2012 r. według ekonomicznych grup wieku; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
Rymanów
miasto

Rymanów
obszar wiejski

Rymanów
gmina

Ludność w wielu przedprodukcyjnym

18,6 %

20,2 %

19,8 %

Ludność w wielu produkcyjnym

63,7 %

62,7 %

62,9 %

Ludność w wielu poprodukcyjnym

17,7 %

17,1 %

17,2 %

Wyszczególnienie
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5.14. Zaopatrzenie w wodę
Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców gminy Rymanów w wodę są wody powierzchniowe, które są wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby komunalne. Ze zbiornika Besko na
rzece Wisłok zaopatrywane są w wodę miasto Rymanów i miejscowości: Rymanów-Zdrój, Posada
Górna, Klimkówka, Sieniawa, Głębokie. Administratorem ujęcia jest MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie. W 2012 r. gmina Rymanów zakupiła 162 364 m3 wody, która dostarczona została 5 200 mieszkańcom gminy. Pozostali mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę z indywidualnych studni kopanych.
Na obszarze miejscowości Rymanów-Zdrój, na potrzeby Spółki Uzdrowisko Rymanów, funkcjonuje ujęcie wody położone w streﬁe A ochrony uzdrowiskowej na potoku Czarnym, zwanym także Dopływem spod góry Dział. Wydajność ujęcia wynosi 86 m3/dobę. W 2012 r. pobór wody powierzchniowej z ujęcia wyniósł 26 833 m3.
Na rys. 5.14.1. przedstawiono lokalizację ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy Rymanów-Zdrój na tle obszarów chronionych.

Rys. 5.14.1. Rozmieszczenie ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy Rymanów na tle
obszarów chronionych; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Dla potrzeb socjalno-bytowych Uzdrowiska Rymanów-Zdrój woda pobierana jest z następujących ujęć wód podziemnych:
1. pięć ujęć źródlanych Nad Teresą, Nad Gozdawą, Nad Zielonym Domkiem, Nad Kotłownią i Nad
Leliwą, ujęcia położone są w obszarze i terenie górniczym, utworzonym dla złoża wód mineralnych Rymanów, w streﬁe A i B ochrony uzdrowiskowej, w 2012 r. z ujęć tych pobrano 20
783 m3 wody,

166

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyﬁkacja wybranych zagrożeń środowiska

Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój

2. ujęcie Pod Kamieniołomem posiada trzy studnie wiercone, z których woda tłoczona jest do zbiornika wody surowej, następnie do stacji uzdatniania wody, do zbiornika wody uzdatnionej i dalej
przesyłana jest siecią wodociągową do odbiorców, w 2012 r. pobrano z ujęcia 63 948 m3 wody.
W miejscowości Deszno (strefa C ochrony uzdrowiskowej) zlokalizowany jest Zakład Produkcyjny Wód, który należy do Spółki Uzdrowisko Rymanów w Rymanowie-Zdroju. Dla potrzeb produkcyjnych woda pobierana jest z ujęć wód podziemnych D2, D3, D4, D7, D9 i z ujęcia Hubin. W Zakładzie produkowane są i rozlewane do butelek zarówno wody mineralne gazowane i niegazowane (na przykład Celestynka i Klaudynka), jak również napoje gazowane i niegazowane o różnych
smakach. Z ujęcia Hubin i ujęcia D-9 w 2012 r. pobrano 14 400 m3 wody. Woda wykorzystywana
jest do produkcji naturalnej wody źródlanej, wód smakowych oraz dodatkowo dla potrzeb socjalnych pracowników i okolicznych mieszkańców. Natomiast ilość pobranej wody w 2012 r. z ujęcia
D2, D3, D4, D7 wyniosła 5 260 m3 i woda ta przeznaczona była dla potrzeb funkcjonowania tunelowej myjni butelek, do mycia skrzynek i posadzek w Zakładzie, a także dla potrzeb socjalnych
pracowników. W 2012 r. z obu ujęć pobrano łącznie 19 660 m3 wody.
Według danych GUS w 2012 r. długość sieci wodociągowej w gminie Rymanów wynosiła 72,3 km,
w tym 11,8 km na obszarze miasta Rymanowa i 60,5 km na obszarze wiejskim (tab. 5.11.1.) Liczba połączeń wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
wyniosła 1 339 połączeń.
Z informacji GUS wynika, że w 2012 r. około 39,7 % wszystkich mieszkańców gminy Rymanów
korzystało z sieci wodociągowej. W mieście Rymanowie było to około 48,4 % mieszkańców miasta,
na obszarze wiejskim gminy było to około 37,1 % mieszkańców tego obszaru.
W 2012 r. zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wynosiło 6,1 m3 (w mieście Rymanowie było to 11,2 m3, na obszarze wiejskim było to 4,5 m3). Statystycznie w gminie jedna osoba korzystająca z sieci wodociągowej zużywała w ciągu roku 15 m3 wody (w mieście Rymanowie było to 23 m3, na obszarze wiejskim było
to 15 m3). Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie Rymanów podano w tab. 5.14.1.
Tab. 5.14.1. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie Rymanów w 2012 r.; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [8])
Wyszczególnienie
Woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (%)
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych
na 1 mieszkańca w m3
Zużycie wody na 1 osobę korzystającą z sieci wodociągowej

Rymanów
miasto
41,6
48,4

Rymanów
obszar wiejski
53,8
37,1

Rymanów
gmina
95,4
39,7

11,2

4,5

6,1

23,0

15,0

15,0

Na rys. 5.14.2. pokazano zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jedną
osobę korzystającą z sieci wodociągowej w gminie Rymanów i w powiecie krośnieńskim w 2012 r.

GMINA RYMANÓW

POWIAT KROŚNIEŃSKI

zużycie wody [m 3/osobę]

30,0

20,0

30,7
10,0

23,0

15,0

19,0

20,1

obszar w iejski

pow iat

15,0

0,0
miasto

obszar w iejski

gmina

miasta
obszar

Rys. 5.14.2. Zużycie wody na jedną osobę korzystającą z wodociągów w gospodarstwach domowych w gminie
Rymanów i powiecie krośnieńskim w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])
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5.15. Gospodarka ściekowa
Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie sieć kanalizacyjna na obszarze gminy Rymanów w 2012 r. miała 203,8 km długości. Liczba połączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych na terenie gminy wynosiła 3 267, w tym w Rymanowie było 800 połączeń
i na terenach wiejskich 2 467 połączeń. Z sieci kanalizacyjnej w gminie Rymanów w 2012 r. korzystało około 66,3 % ludności (tab. 5.15.1.). W gminie Rymanów funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków: jedna oczyszczalnia komunalna i dwie oczyszczalnie ścieków przemysłowych (rys. 5.15.1.).
Tab. 5.15.1. Mieszkańcy korzystający z urządzeń komunalnych w gminie Rymanów w 2012 r.; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [8])
Wyszczególnienie

Rymanów miasto

Rymanów obszar wiejski

Rymanów gmina

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w %

84,5

60,8

66,3

Rys. 5.15.1. Rozmieszczenie oczyszczalni ścieków w gminie Rymanów, na tle obszarów chronionych; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Ścieki socjalno-bytowe z obszaru miasta Rymanów i z miejscowości położonych na obszarze
Uzdrowiska Rymanów-Zdrój (Rymanów-Zdrój, Posada Górna, Klimkówka, Królik Polski, Głębokie)
i miejscowości Ladzin, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza i Sieniawa odprowadzane są
na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są kolektorem krytym do rzeki Morwawy (Tabor). Oczyszczalnia ścieków położona jest w północnej części Rymanowa, na prawym brzegu rzeki Morwawa (Tabor).
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Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 2 000 m3/dobę. Wielkość wskaźnika RLM
(równoważna liczba mieszkańców) dla tej oczyszczalni wynosi 9 633. W 2012 r. z oczyszczalni
odprowadzono do rzeki Morwawy (Tabor) 614 378 m3 ścieków, co daje średnio 1 683,2 m3/dobę.
W tab. 5.15.2 zestawiono ilość ścieków odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni ścieków
w Rymanowie w latach 2009-2012.
Tab. 5.15.2. Ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Rymanowie do rzeki Morwawy (Tabor) w latach
2009-2012; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [96])
Ilość odprowadzanych ścieków (m3/rok)
2009

2010

2011

2012

548 337

576 455

453 979

614 378

Ścieki technologiczne powstające podczas produkcji wód w Zakładzie Produkcji Wód w Desznie,
należącym do Spółki Uzdrowisko Rymanów w Rymanowie-Zdroju, oczyszczane są na mechanicznochemicznej oczyszczalni ścieków i odprowadzane do rzeki Morwawy (Tabor). W 2012 r. z zakładowej
oczyszczalni odprowadzono do rzeki 11 442 m3 ścieków, co daje średnio 31,35 m3/dobę. Ilości ścieków
odprowadzanych z Zakładu Produkcji Wód w Desznie w latach 2009-2012 zestawiono w tab. 5.15.3.
Tab. 5.15.3. Ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków Zakładu Produkcji Wód w Desznie do rzeki
Morwawy (Tabor) w latach 2009-2012; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [96])
Ilość odprowadzanych ścieków (m3/rok)
2009

2010

2011

2012

14 840

12 820

11 120

11 442

W Zakładzie Utylizacyjnym we Wróbliku Szlacheckim, należącym do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Utires Sp. z o.o. w Leżachowie, eksploatowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych i technologicznych. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Morwawa (Tabor). Ilość ścieków technologicznych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki w 2012 r.
wyniosła 687,0 m3.

5.16. Gospodarka odpadami komunalnymi

ilość wytworzonych odpadów komunlanych .
[Mg/rok] .

W 2012 r. ilość odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie gminy Rymanów
wyniosła 2 179,4 Mg, w tym 1 678,7 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które stanowiły około 77,0 % odpadów zebranych z terenu całej gminy. W 2012 r. w porównaniu do roku 2011
ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Rymanów zmniejszyła się o 790,6 Mg
(około 26,6 %). Na rys. 5.16.1. przedstawiono ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Rymanów w latach 2009-2012.
3500,0
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2606,9

2970,0

2629,8

2179,4

1000,0
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0,0
2009

2010
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rok

Rys. 5.16.1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Rymanów w latach 2009-2012; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [96])
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W 2012 r. w gminie Rymanów w wyniku segregacji odpadów odzyskano 500,7 Mg odpadów.
W grupie wysegregowanych odpadów największą ilość odpadów stanowiły: szkło (około 47,5 %),
tworzywa sztuczne (około 19,9 %), materiały konstrukcyjne zawierające azbest (około 15,7 %), papier i tektura (około 7,8 %), odpady wielkogabarytowe (około 5,8 %). Pozostałe około 3,3 % stanowiły głównie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, metale, zużyte urządzenia elektryczne
i elektrotechniczne, leki (rys. 5.16.2.).

5,8%

7,8%

15,7%
papier i tektura
szkło
pozostałe
tw orzyw a sztuczne
materiały konstrukcyjne zaw .azbest
19,9%

47,5%
odpady w ielogabarytow e
3,3%

Rys. 5.16.2. Procent odpadów wysegregowanych z odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Rymanów
w 2012 r.; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [96])

Gmina Rymanów nie posiada własnego składowiska odpadów. Niesegregowane (zmieszane)
odpady z terenu gminy w około 98 % wywożone były na składowisko komunalne Średnie Wielkie
(gmina Zagórz) i na składowiska w Strzyżowie i Krośnie. Pozostałe wysegregowane odpady przekazywane były do sortowni i spalarni odpadów zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, bądź do ﬁrm specjalistycznych zlokalizowanych poza naszym województwem, zajmujących się recyklingiem odpadów.

5.17. Emitory zanieczyszczeń
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze gminy Rymanów jest energetyczne spalanie paliw w celu dostarczenia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania,
ciepłej wody i procesów technologicznych i spalanie paliwa w silnikach spalinowych.
Większość zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych, które są źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest położona w Rymanowie. Zgazyﬁkowanie większej części gminy Rymanów pozwoliło na znaczne wyeliminowanie węgla z energetyki cieplnej i zamianę na opalanie gazem ziemnym. Według danych GUS w 2012 r. około 96,2 % mieszkańców Rymanowa korzystało
z sieci gazowej. Na obszarze wiejskim gminy odsetek ludności, która korzysta z sieci gazowej był
nieco niższy i wynosił około 94,9 %. Do ogrzewania mieszkań gaz wykorzystywano w 409 gospodarstwach domowych, w tym w 130 gospodarstwach w Rymanowie i w 279 gospodarstwach położonych na obszarach wiejskich.
W Uzdrowisku Rymanów-Zdrój, w streﬁe A ochrony uzdrowiskowej, gdzie są położone urządzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, do celów energetycznych wykorzystywany jest gaz ziemny. W streﬁe B ochrony uzdrowiskowej, która obejmuje część miejscowości Rymanów-Zdrój i Posadę Górną, obiekty użyteczności publicznej posiadają kotłownie gazowe. W streﬁe C ochrony uzdrowiskowej działalność produkcyjną prowadzi Zakład Produkcji Wód w Desznie, należący do Spółki
Uzdrowisko Rymanów w Rymanowie-Zdroju. Zakład posiada dwie kotłownie węglowe wyposażone
w urządzenia służące do redukcji zanieczyszczeń.
Ważnym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na obszarze gminy Rymanów
są pojazdy samochodowe poruszające się drogą krajową nr 28 przez centrum Rymanowa, drogami lokalnymi na terenie miasta, drogą wojewódzką nr 887 poprowadzoną przez Uzdrowisko Rymanów-Zdrój i drogami dojazdowymi do obiektów sanatoryjnych.
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5.18. Ocena stanu środowiska
5.18.1. Ocena stanu wód powierzchniowych
Gmina Rymanów jest położona na obszarze pięciu jednolitych części wód powierzchniowych
w zlewni rzeki Wisłok. Zestawienie części wód wraz z ich krótką charakterystyką zawiera tab. 5.18.1.1.
Tab. 5.18.1.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze gminy Rymanów 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 Rymanów

Zlewnia 226. WISŁOK
1.

Wisłok do Zbiornika
Besko

PLRW20001222613

12

silnie zmieniona

Wisłok, Potok Polański, Putyska, Puławski Potok
(Bridok), Wisłoczek

2.

Zbiornik Besko

PLRW20000226159

0

silnie zmieniona

Zbiornik Besko, Głębokie (Głęboki Potok)

3.

Wisłok od Zbiornika
Besko do Czarnego
Potoku

PLRW2000142263337

14

silnie zmieniona

Wisłok

4.

Rudzinka

PLRW200012226194

12

naturalna

5.

Morwawa

PLRW20001222629

12

silnie zmieniona

Rudzinka
Morwawa (Tabor), Rudawa, Bałucianka, Dopływ spod
góry Wisłoczek, Dopływ spod góry Dział (potok Czarny), Dopływ w Posadzie, Średnia, Kompacka (Flora,
Klimkówka, Kompacha), Dopływ spod Klimkówki

Jednolite części wód powierzchniowych wyznaczone na podstawie kryteriów ﬁzyczno-morfologicznych
na obszarze gminy, zaliczone zostały do typu 12 - potok ﬂiszowy i do typu 14 - mała rzeka ﬂiszowa.
Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminy Rymanów jest Morwawa (Tabor) wraz z dopływami oraz górny bieg Wisłoka, do zbiornika Besko.
Zlewnia rzeki Morwawy (Tabor) wyznaczona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako jednolita część wód powierzchniowych Morwawa o kodzie PLRW20001222629. Na podstawie oceny jej warunków hydromorfologicznych została zaliczona do części wód silnie zmienionych.
Zlewnia górnego biegu rzeki Wisłok wyznaczona została jako silnie zmieniona jednolita część
wód powierzchniowych Wisłok do Zbiornika Besko o kodzie PLRW20001222613.
Jednolite części wód powierzchniowych Morwawa i Wisłok do Zbiornika Besko stanowią obszary chronione, są obszarami wrażliwymi na eutroﬁzację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Zbiornik Besko i jego zlewnia bezpośrednia wyznaczone zostały jako silnie zmieniona jednolita część wód rzecznych Zbiornik Besko o kodzie PLRW20000226159. Ta część wód stanowi obszar chroniony, ponieważ wykorzystywana jest do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia i jest obszarem wrażliwym na eutroﬁzację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych.
Niewielka część obszaru gminy Rymanów położona jest w zlewni naturalnej jednolitej części wód
powierzchniowych Rudzinka o kodzie PLRW200012226194 i silnie zmienionej jednolitej części wód
powierzchniowych Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku o kodzie PLRW2000142263337.
Na rys. 5.18.1.1. pokazano lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód
powierzchniowych na terenie gminy Rymanów w latach 2010-2012 na tle obszarów chronionych. Natomiast w tab. 5.18.1.2. pokazano charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem obszar gminy Rymanów.
Tab. 5.18.1.2. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu jakości wód powierzchniowych na obszarze gminy Rymanów
w latach 2010-2012; powiat krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [125])
Lp.

Rzeka

Kod punktu
pomiarowo-kontrolnego

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

1.

Morwawa

PL01S1601_1929

Morwawa - Iskrzynia

2.

Wisłok

PL01S1601_1926

Wisłok - Rudawka Rymanowska

3.

Zbiornik Besko

PL01S1601_1968

Zbiornik Besko

Km
rzeki
0,8
178,6

Nazwa i kod jednolitej części wód
powierzchniowych
Morwawa
PLRW20001222629
Wisłok do zbiornika Besko
PLRW20001222613
Zbiornik Besko
PLRW20000226159
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Rys. 5.18.1.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie
Rymanów w latach 2010-2012, na tle obszarów chronionych; powiat krośnieński, województwo podkarpackie
(Lipińska E.J., Rybak T.)

Na podstawie analizy presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych wszystkie jednolite części wód powierzchniowych występujące na obszarze gminy Rymanów określono jako niezagrożone
nieosiągnięciem dobrego stanu wód do 2015 r.
W latach 2010-2012 wykonano badania wód powierzchniowych w jednolitych częściach wód
rzecznych: Wisłok do Zbiornika Besko, Zbiornik Besko i Morwawa, położonych na obszarze gminy Rymanów. Część wód Wisłok do Zbiornika Besko i Zbiornik Besko objęta została monitoringiem
diagnostycznym i monitoringiem obszarów chronionych, natomiast w części wód Morwawa został
zrealizowany monitoring operacyjny i monitoring obszarów chronionych.
W 2012 r. w oparciu o uzyskane wyniki badań dokonano klasyﬁkacji potencjału ekologicznego i oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych Morwawa. Stan chemiczny nie był monitorowany. Dla jednolitych części wód Wisłok do Zbiornika Besko i Zbiornik Besko wykonano klasyﬁkację potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocenę stanu wód. W ocenie stanu wszystkich monitorowanych jednolitych części wód zostały uwzględnione wymagania ustalone dla obszarów chronionych. Wyniki klasyﬁkacji i ocen zestawiono w tab. 5.18.1.3.
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Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój

Potencjał ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Morwawa oceniony został jako
umiarkowany. O wyniku oceny zadecydowały elementy biologiczne i elementy ﬁzykochemiczne (podwyższona zawartość fosforanów). Wymagania określone dla obszarów chronionych nie zostały spełnione ze względu na występowanie zjawiska eutroﬁzacji wód. Potencjał ekologiczny części wód Morwawa sklasyﬁkowany został jako niższy niż dobry, możliwe więc było mimo braku oceny stanu chemicznego, dokonanie oceny stanu wód. Stan wód jednolitej części wód powierzchniowych Morwawa określony został jako zły. Rzeka Morwawa (Tabor) w dolnym biegu przepływa przez obszar gminy Haczów w powiecie brzozowskim i uchodzi do rzeki Wisłok na obszarze gminy Korczyna w powiecie krośnieńskim. O jakości wody w rzece decydują ścieki komunalne i przemysłowe, które są
odprowadzane z obszaru gminy Rymanów, ścieki z gminnej oczyszczalni w miejscowości Haczów
i spływy powierzchniowe z obszarów zlewni zabudowanych i użytkowanych rolniczo.
Potencjał ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Wisłok do Zbiornika Besko oceniony został jako dobry i powyżej dobrego. Wymagania określone dla obszarów chronionych zostały spełnione. Stan chemiczny wód został oceniony jako dobry. W rzece Wisłok stwierdzono podwyższone stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Występowanie tych substancji
w wodach Wisłoka jest zjawiskiem naturalnym, charakterystycznym dla górnej zlewni rzeki Wisłok
i związane jest z udokumentowanymi złożami ropy naftowej i gazu ziemnego w zlewni, w tym z naturalnymi wypływami ropy naftowej na powierzchnię. Stan wód jednolitej części wód powierzchniowych Wisłok do Zbiornika Besko określony został jako dobry.
Potencjał ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Zbiornik Besko oceniony został
jako dobry i powyżej dobrego. Wymagania określone dla obszarów chronionych zostały spełnione.
Nie stwierdzono w wodach zbiornika zjawiska eutroﬁzacji. W ocenie wg kryterium ustalonym dla
wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, część wód powierzchniowych Zbiornik Besko spełniała wymagania określone dla obszaru chronionego. Zaliczona została do kategorii
A2, charakteryzującej wody dobrej jakości, wymagające typowego uzdatniania ﬁzycznego i chemicznego oraz dezynfekcji. Stan chemiczny wód został oceniony jako dobry. Stan wód jednolitej części
wód powierzchniowych Zbiornik Besko określony został jako dobry.
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UMIARKOWANY

POTENCJAŁ EKOLOGICZNY przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych

ZŁY

spełnia wymagania

nie spełnia wymagań

STAN CHEMICZNY
STAN

spełnia wymagania

nie spełnia wymagań

DOBRY
DOBRY

DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO

-

-

DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO
-

UMIARKOWANY

spełnia wymagania
DOBRY I POWYŻEJ
DOBREGO
DOBRY
DOBRY

spełnia wymagania

spełnia wymagania

DOBRY I POWYŻEJ
DOBREGO
A2
A2

II

II

-

POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Zbiornik Besko
PLRW20000226159
(JCW silnie zmieniona)
Zbiornik Besko
PL01S1601_1968

Wisłok do Zbiornika Besko
PLRW20001222613
(JCW silnie zmieniona)
Wisłok – Rudawka Rymanowska
PL01S1601_1926
226.Wisłok / Wisła
2010-2012
I
I
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I

Kategoria jakości wód – wskaźniki ﬁzykochemiczne
Obszary chronione będące jednolitymi
częściami wód, przeznaczonymi do poboru
Kategoria jakości wód - wskaźniki bakteriologiczne
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności
Ocena
w wodę wykorzystywaną do spożycia
Obszary chronione wrażliwe na eutroﬁzację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
Ocena
ze źródeł komunalnych
Ocena spełnienia wymagań określonych dla obszarów chronionych

III. Elementy ﬁzykochemiczne

II. Elementy hydromorfologiczne

I. Elementy biologiczne

Nazwa i kod JCW:

Morwawa
PLRW20001222629
(JCW silnie zmieniona)
Morwawa – Iskrzynia
Nazwa i kod punktu pomiarowo-kontrolnego
PL01S1601_1929
Zlewnia / Dorzecze:
Rok badań:
Fitoplankton (wskaźnik ﬁtoplanktonowy IFPL)
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
III
Makroﬁty (makroﬁtowy indeks rzeczny MIR)
Klasa wskaźnika FLORA
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI)
Wskaźnik MZB
II
Ichtiofauna (wskaźnik EFI+)
Klasa elementów biologicznych
III
Klasa elementów hydromorfologicznych
II
Wskaźniki charakteryzujące stan ﬁzyczny
I
Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe
I
Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
I
Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie
II
Substancje biogenne
PPD
Klasa elementów ﬁzykochemicznych
PPD
Klasa elementów ﬁzykochemicznych - specyﬁczne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne

Tab. 5.18.1.3. Wyniki klasyﬁkacji elementów jakości wód i ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych na obszarze gminy Rymanów w 2012 r.; powiat
krośnieński, województwo podkarpackie (źródło: [171])

E. J. Lipińska, J. Nawrot, E. Czaderna

Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój

5.18.2. Ocena stanu wód podziemnych
Obszar gminy Rymanów położony jest w jednolitej części wód podziemnych Nr 157. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu jakości wód podziemnych w jednolitej części wód podziemnych Nr 157 i klasyﬁkację stanu chemicznego wód podziemnych w punktach na tle obszarów
chronionych przedstawiono na rys. 5.18.2.1.
Ocenę stanu jednolitej części wód podziemnych Nr 157 omówiono w rozdziale 4.18.2.

Rys. 5.18.2.1. 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.)

5.18.3. Ocena jakości powietrza
Na terenie gminy Rymanów nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza. Ocenę dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 sporządzono
na podstawie wyników pracy wykonanej na zlecenie GIOŚ przez EKOMETRIA Sp. z o. o. pt. Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015,2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem wskaźników emisyjnych.
Na rys. 5.18.3.1.-5.18.3.4. pokazano średnioroczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń na
obszarze gminy Rymanów.
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Zmysłówka

Wróblik Szlachecki

miejscow ość

Wróblik Królewski

Wisłoczek

Sieniawa

Puławy

Posada Górna

Milcza

Łazy

Ladzin

Królik Polski

Klimkówka

Deszno

Bzianka

Bałucianka

stężenie dwutlenku siarki
[μg/m3] .

m. Rymanów

Głębokie

dw utlenek siarki

4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6

* dopuszczalne stężenie średnioroczne dwutlenku siarki normowane jest jedynie w kryterium ochrony roślin (20 μg/m3)

Rys. 5.18.3.1. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na obszarze gminy Rymanów; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [2])

dw utlenek azotu

stężenie dopuszczalne

40
30
20

Zmysłówka

Wróblik Szlachecki

miejscow ość

Wróblik Królewski

Wisłoczek

Sieniawa

Puławy

Posada Górna

Milcza

Łazy

Ladzin

Głębokie

Deszno

Bzianka

Bałucianka

m. Rymanów

0

Królik Polski

10

Klimkówka

stężenie dwutlenku azotu
[μg/m3] .

50

Rys. 5.18.3.2. Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na obszarze gminy Rymanów; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [2])

stężenie pyłu PM10
[μg/m3] .

50

pył zaw ieszony PM10

stężenie dopuszczalne

40
30
20

Zmysłówka

Wróblik Szlachecki

Wisłoczek

Sieniawa

Puławy

Wróblik Królewski

miejscow ość

Posada Górna

Milcza

Łazy

Ladzin

Królik Polski

Klimkówka

Deszno

Bzianka

Bałucianka

m. Rymanów

0

Głębokie

10

Rys. 5.18.3.3. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na obszarze gminy Rymanów; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [2])
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pył zaw ieszony PM2,5

stężenie pyłu PM2,5
[μg/m3] .

30

stężenie dopuszczalne

25
20
15
10

Zmysłówka

Wróblik Szlachecki

miejscow ość

Wróblik Królewski

Wisłoczek

Sieniawa

Puławy

Posada Górna

Milcza

Łazy

Ladzin

Królik Polski

Klimkówka

Deszno

Bzianka

Bałucianka

m. Rymanów

0

Głębokie

5

Rys. 5.18.3.4. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze gminy Rymanów; 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).
5.18.4. Ocena klimatu akustycznego
Pomiary hałasu komunikacyjnego na obszarze gminy Rymanów wykonano w 2002 r. Badaniami objęto główne szlaki komunikacyjne na obszarze Rymanowa i Rymanowa-Zdroju.
W Rymanowie pomiary akustyczne wykonano w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych położonych przy drodze krajowej nr 28, w centralnej części miasta i w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych przy odcinkach wylotowych drogi wojewódzkiej nr 887. Przeprowadzone badania wykazały, że we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych równoważny poziom dźwięku LAeq był wyższy
od poziomu dopuszczalnego i wynosił od 67,5 dB przy ul. Kolejowej (droga wojewódzka nr 887) do
73,9 dB przy ul. Sanockiej (droga krajowa nr 28). Pomiary hałasu komunikacyjnego na obszarze
Uzdrowiska Rymanów-Zdrój, połączone z pomiarami natężenie ruchu drogowego, wykonano w rejonie ul. Zdrojowej w streﬁe A i B ochrony uzdrowiskowej.
Natężenie ruchu drogowego w punkcie pomiarowo-kontrolnym przy ul. Zdrojowej 8 (strefa B) wyniosło 235 pojazdów na godzinę; udział pojazdów ciężkich (autobusów i samochodów dostawczych)
był niewielki (około 8,5 %). W streﬁe A ochrony uzdrowiskowej ruch pojazdów był znacznie mniejszy i wyniósł odpowiednio 137 i 105 pojazdów na godzinę przy małym udziale pojazdów ciężkich.
Przeprowadzone badania wykazały, że we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych równoważny poziom hałasu LAeq był wyższy od poziomu dopuszczalnego. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Rymanowie-Zdroju zestawiono w tab. 5.18.4.1. i na rys. 5.18.4.1.
Tab. 5.18.4.1. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Rymanowie-Zdroju w 2002 r.; powiat krośnieński,
województwo podkarpackie (źródło: [171])

Lp.

Lokalizacja
punktu pomiarowego

Dopuszczalny
poziom*
LAeq

Wynik
pomiaru
LAeq

Wielkość
przekroczenia

(dB)

Natężenie ruchu podczas pomiarów
ogółem

pojazdy
lekkie

pojazdy
ciężkie

(liczba pojazdów/godz.)

(%)

1.

ul. Zdrojowa 8
- strefa B ochrony uzdrowiskowej

60

66,8

6,8

235

215

20

8,5

2.

ul. Zdrojowa 48
- strefa A ochrony uzdrowiskowej

50

68,0

18,0

137

124

13

9,5

3.

ul. Zdrojowa (basen)
- strefa A ochrony uzdrowiskowej

50

64,0

14,0

105

94

11

10,5

*Według norm obowiązujących w 2002 r.
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LAeqD

dopuszczalny poziom LAeqD

natężenie ruchu pojazdów ogółem

natężenie ruchu pojazdów ciężkich

natężenie ruchu pojazdów lekkich
80
70
poziom dźwieku [dB] .

400
60
50

300

40
200

30
20

100
10
0

natężenie ruchu pojazdów [poj/h] .

500

0
ul. Zdrojow a 8

ul. Zdrojow a 48

ul. Zdrojow a (basen)

stanow isko pomiarow e

Rys. 5.18.4.1. Hałs komunikacyjny i natężenie ruchu w Rymanowie-Zdroju w 2002 r.; powiat krośnieński, województwo
podkarpackie (źródło: [171])

5.19. Źródła emisji substancji węglowodorowych
W gminie Rymanów wody mineralne współwystępują ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego.
Na rys. 5.19.1.-5.19.2. pokazano miejsce naturalnej emisji substancji węglowodorowych do środowiska i przykład elementu infrastruktury technicznej pozostawionego w tym środowisku bez zabezpieczenia przed wypadkiem.
W tab. 5.19.1. pokazano zidentyﬁkowane otwory wiertnicze substancji węglowodorowych na obszarze gminy Rymanów posiadającej status uzdrowiska.

Rys. 5.19.1. Techniczne pozostałości po poszukiwaniu
substancji węglowodorowych, Rudawka Rymanowska,
gm. Rymanów (Lipińska E.J.)

178

Rys. 5.19.2. Kopanka sucha, a jej wykonanie mogło
być spowodowane tym, że teren ten jest obniżeniem
o charakterze mocno wilgotnym, co mogło sugerować
istnienie naturalnych emisji substancji węglowodorowych,
Rudawka Rymanowska, gm. Rymanów (Lipińska E.J.)
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2026,00 trzeciorzęd

7 KLIMKÓWKA 32
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511,50

809,90

526,40

476,10

23 HELENA SZYB 3

24 ARNOLD SZYB 4

25 MARTA SZYB 5

26 MAKS SZYB 1

1789,30 trzeciorzęd

488,00

27 NOWA WIEŚ 1

426,30

507,00

18 MELLA 8

22 ALICJA SZYB 2

367,00

17 KLIMKÓWKA SZYB NR 7

21 OTTO 11

462,80

16 SABINA 12

455,00

656,00

15 KLEMENTYNA 17

548,10

556,20

14 ROMEO 16

20 HILDA 10

574,50

13 KLEMENTYNA 15

19 ROBERT 9

547,40

467,00

11 SZYB 1 ELLA

12 JÓZEF 13

547,40

10 JUDASZ SZYB 1

203,80

1100,70 kreda

9 KLIMKÓWKA SZYB NR2

1250,00 kreda

5 KLIMKÓWKA 30

6 KLIMKÓWKA 31

486,90 miocen dolny

surowcowy (poszukiwawczy)

1100,00 kreda

8 WIKTORJA SZYB 6

surowcowy (poszukiwawczy)

1077,20 kreda

3 KLIMKÓWKA 28

4 KLIMKÓWKA 29

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

846,00

GLEBOKOŚĆ ODWIERTU

1102,00 miocen dolny

POZIOM STRATYGRAFICZNY

1 GŁĘBOKIE- 1

NAZWA OTWORU

CEL WIERCENIA

2 KLIMKÓWKA 26

Lp.

bd

ROK ZAKOŃCZENIA WIERCENIA
1952

1913

1914

1913

1913

1913

1917

1922

1917

1919

1917

1917

1923

1922

1919

1918

1920

1920

1918

1915

1988

1971

1971

1970

1970

1968

437,00 karta otworu

RZĘDNA [m.n.p.m.]

PODSTAWA LOKALIZACJI

342,00 karta otworu

455,00 współrzędne najbliższej miejscowości

508,00 współrzędne najbliższej miejscowości

483,00 współrzędne najbliższej miejscowości

461,00 współrzędne najbliższej miejscowości

470,00 współrzędne najbliższej miejscowości

470,00 współrzędne najbliższej miejscowości

581,00 współrzędne najbliższej miejscowości

440,00 współrzędne najbliższej miejscowości

564,00 współrzędne najbliższej miejscowości

550,00 współrzędne najbliższej miejscowości

502,00 współrzędne najbliższej miejscowości

343,00 współrzędne najbliższej miejscowości

490,00 współrzędne najbliższej miejscowości

500,00 współrzędne najbliższej miejscowości

528,00 współrzędne najbliższej miejscowości

343,00 współrzędne najbliższej miejscowości

343,00 współrzędne najbliższej miejscowości

343,00 współrzędne najbliższej miejscowości

528,00 współrzędne najbliższej miejscowości

507,80 karta otworu

466,70 operat geodezyjny

579,40 operat geodezyjny

532,90 operat geodezyjny

582,00 operat geodezyjny

536,10 operat geodezyjny

tak

LOKALIZACJA ZWERYFIKOWANA
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

tak

Głebokie

MIEJSCWOŚĆ
Posada Dolna

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

ropa naftowa i gaz ziemny

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 i gaz ziemny

gaz ziemny

brak danych

brak danych

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

EFEKT WIERCENIA

Tab. 5.19.1. Otwory wiertnicze substancji węglowodorowych na obszarze gminy Rymanów posiadającej status uzdrowiska, stan na koniec XI 2010 r. (źródło: [16])

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

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój

179

180

NAZWA OTWORU

POZIOM STRATYGRAFICZNY

41 KLIMKÓWKA 22

42 KLIMKÓWKA 23

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyﬁkacja wybranych zagrożeń środowiska

343,50 oligocen

144,00 oligocen

934,90 paleocen

407,10 eocen

960,00 oligocen

46 DOMINIUM 5

47 DOMINIUM 6

48 TARNAWKA 12

RUDAWKA RYMANOW49 SKA 11A

50 OPIAG 1

52 POSADA GÓRNA- 1

456,10

2304,00 kreda

144,10 oligocen

45 DOMINIUM 4

51 TARNAWKA 26

321,00 oligocen

44 DOMINIUM 1

1205,00 paleocen

231,30 oligocen

281,60 miocen dolny

40 KLIMKÓWKA 21

43 KLIMKÓWKA 24

427,00

180,80 miocen dolny

39 RYMANÓW-KOP.”IGNAC”

243,00

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

badawczo-poszukiwawczy

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

1050,50 trzeciorzęd

37 RUDAWKA -25

38 RYMANÓW-KOP.VERDATEK

surowcowy (poszukiwawczy)
surowcowy (poszukiwawczy)

1028,40 trzeciorzęd

1001,50 trzeciorzęd

surowcowy (poszukiwawczy)

36 RUDAWKA -19

990,10 trzeciorzęd

34 RUDAWKA 17

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

CEL WIERCENIA

RUDAWKA RYMANOW35 SKA-18

564,90

270,50

32 ELLA 11

177,80

31 POSADA GÓRNA 7

33 ELLA 5

211,20

0,10

2467,60 trzeciorzęd

GLEBOKOŚĆ ODWIERTU

30 POSADA GÓRNA 6

29 POSADA GÓRNA-NR 8

28 NOWA WIEŚ 2

Lp.

ROK ZAKOŃCZENIA WIERCENIA
bd

1954

1921

1953

1952

1937

1937

1936

1934

1969

1959

1959

1957

bd

bd

1954

1953

1953

1953

1952

1952

bd

bd

bd

1954

342,00 karta otworu

RZĘDNA [m.n.p.m.]

PODSTAWA LOKALIZACJI

570,00 karta otworu

387,50 karta otworu

397,95 dokumentacja likwidacji otworu

382,40 szkic lokalizacyjny, mapa

389,43 operat geodezyjny

340,44 dokumentacja likwidacji otworu

337,65 dokumentacja likwidacji otworu

339,19 dokumentacja likwidacji otworu

337,49 dokumentacja likwidacji otworu

500,60 operat geodezyjny

331,55 szkic lokalizacyjny, mapa

0,00 szkic lokalizacyjny, mapa

337,00 szkic lokalizacyjny, mapa

351,00 karta otworu

560,00 karta otworu

407,32 karta otworu

476,00 karta otworu

493,50 karta otworu

379,00 karta otworu

495,00 karta otworu

494,00 karta otworu

480,00 karta otworu

470,00 karta otworu

455,00 karta otworu

tak

LOKALIZACJA ZWERYFIKOWANA
tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Posada Dolna

MIEJSCWOŚĆ
Posada Górna

Rudawka Rymanowska

Rudawka Rymanowska

Rudawka Rymanowska

Rudawka Rymanowska

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Rymanów

Rymanów

Rudawka Rymanowska

Rudawka Rymanowska

Rudawka Rymanowska

Rudawka Rymanowska

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

EFEKT WIERCENIA
ropa naftowa

brak danych

brak danych

ropa naftowa

gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa

ropa naftowa

bd

bd

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE
ropa naftowa

NIE
ropa naftowa, gaz ziemny,
wody mineralne

NIE

NIE

NIE

NIE

ropa naftowa

ropa naftowa i gaz ziemny

gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

NIE

NIE
ropa naftowa i gaz ziemny

NIE

ropa naftowa i gaz ziemny

NIE

NIE

NIE

ZLIKWIDOWANY (TAK/NIE)

ropa naftowa, gaz ziemny,
wody mineralne

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

E. J. Lipińska, J. Nawrot, E. Czaderna

255,40

60 POSADA GÓRNA 11

POZIOM STRATYGRAFICZNY

161,00

358,80

62 KLIMKÓWKA

63 KLIMKÓWKA SZYB NR XVII

95,00 miocen dolny

207,50

59 POSADA GÓRNA 5

61 KLIMKÓWKA 20-B

264,60

213,30

56 POSADA GÓRNA 12

382,40

189,90

55 POSADA GÓRNA-NR 10

58 POSADA GÓRNA-NR 2

299,30

57 POSADA GÓRNA 13

243,10

54 POSADA GÓRNA 9

NAZWA OTWORU

GLEBOKOŚĆ ODWIERTU

POSADA GÓRNA-SZYB
53 „OLEUM”

Lp.

CEL WIERCENIA
surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

surowcowy (poszukiwawczy)

ROK ZAKOŃCZENIA WIERCENIA
bd

bd

1957

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

PODSTAWA LOKALIZACJI

RZĘDNA [m.n.p.m.]
343,00 współrzędne najbliższej miejscowości

343,00 współrzędne najbliższej miejscowości

340,00 szkic lokalizacyjny, mapa

485,00 współrzędne najbliższej miejscowości

450,00 współrzędne najbliższej miejscowości

560,00 współrzędne najbliższej miejscowości

468,00 współrzędne najbliższej miejscowości

512,00 współrzędne najbliższej miejscowości

510,00 współrzędne najbliższej miejscowości

500,00 współrzędne najbliższej miejscowości

357,00 szkic lokalizacyjny, mapa

tak

LOKALIZACJA ZWERYFIKOWANA
tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Posada Górna

MIEJSCWOŚĆ
Klimkówka

Klimkówka

Klimkówka

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

Posada Górna

ropa naftowa

EFEKT WIERCENIA
brak danych

ropa naftowa

brak danych

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa

ropa naftowa i gaz ziemny

ropa naftowa

bd

ZLIKWIDOWANY (TAK/NIE)
bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Gmina Rymanów – uzdrowisko Rymanów-Zdrój

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
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