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6. Gmina Solina – uzdrowisko Polańczyk
6.1. Położenie gminy Solina
Gmina wiejska Solina położona jest w powiecie leskim, w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego (rys. 6.1.1.). Sieć osadniczą gminy Solina tworzą sołectwa: Berezka, Bereźnica Wyżna, Bóbrka, Bukowiec, Górzanka, Myczkowce, Myczków, Polańczyk, Rajskie, Rybne, Solina, Terka, Werlas, Wola Matiaszowa, Wołkowyja, Zawóz i miejscowość niesołecka Wola Górzańska. Miejscowości Bereźnica Niżna, Horodek, Radziejowa i Studenne są niezamieszkałe (rys. 6.1.2.).
Gmina Solina graniczy od północy z gminą Olszanica, od wschodu z gminą Ustrzyki Dolne
i Czarna, od południa z gminą Cisna a od zachodu z gminą Baligród i Lesko. Powierzchnia gminy
wynosi 18 452 ha, co stanowi około 22,1 % powierzchni powiatu leskiego i zaledwie około 1,0 %
ogólnej powierzchni województwa podkarpackiego. Gmina Solina jest drugą co do wielkości gminą
powiatu leskiego. Gmina Solina jest gminą turystyczno-rolniczą.

Rys. 6.1.1. Gmina Solina w powiecie leskim, na tle obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J.,
Rybak T.)
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Siedzibą władz gminy Solina od 1999 r. jest miejscowość Polańczyk położona na zachodnim
brzegu zbiornika Solina. Wieś Polańczyk znana jest od 1580 r. pod nazwami Poleszczańskie i Polańskie. Nazwa wsi Polańczyk pojawiła się w 1674 r.
W skład obszaru Uzdrowiska Polańczyk wchodzą: Polańczyk-Zdrój, Osiedle Panorama, Osiedle na Górce, sołectwo Polańczyk i sołectwo Myczków. Polańczyk-Zdrój został wydzielony z miejscowości Polańczyk jako jednostka pomocnicza gminy Solina. Uzdrowisko zajmuje powierzchnię
1 457,4 ha (około 7,9 % obszaru gminy Solina).

Rys. 6.1.2. Rozmieszczenie miejscowości sołeckich w gminie Solina, na tle obszarów chronionych; powiat leski,
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Procentowy udział powierzchni poszczególnych stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w obszarze gminy Solina przedstawia się następująco: strefa A ochrony uzdrowiskowej zajmuje około 9,9 %
powierzchni gminy, strefa B ochrony uzdrowiskowej zajmuje około 19,1 % powierzchni gminy i strefa C ochrony uzdrowiskowej zajmuje około 71 % powierzchni gminy (tab. 6.1.1.).
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Tab. 6.1.1. Powierzchnia obszaru gminy Solina i obszarów ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Polańczyk; powiat
leski, województwo podkarpackie (źródło: [163], [218])

Wyszczególnienie
Gmina Solina
Uzdrowisko Polańczyk,
strefa A ochrony uzdrowiskowej
w tym:

Powierzchnia
(ha)

(%)

1 8 452,0

100,0

1 457,4

7,9

144,0

9,9

strefa B ochrony uzdrowiskowej

279,0

19,1

strefa C ochrony uzdrowiskowej

1 034,4

71,0

6.2. Strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej
W gminie Solina w powiecie leskim znajduje się Uzdrowisko Polańczyk. W 1974 r. Polańczyk
uznany został za miejscowość, która posiada warunki, aby prowadzić lecznictwo uzdrowiskowe.
W 1999 r. miejscowość Polańczyk uzyskała status uzdrowiska. Rozmieszczenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w gminie Solina na tle obszarów chronionych pokazano na rys. 6.2.1.

Rys. 6.2.1. Rozmieszczenie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej w gminie Solina, na tle obszarów chronionych;
powiat leski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

185

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

Obecny statut dla Uzdrowiska Polańczyk nadano uchwałą Nr XXVII/289/09 z dnia 19 lutego
2009 r. W skład obszaru uzdrowiska wchodzą: jednostka pomocnicza gminy Polańczyk-Zdrój, Osiedle Panorama, Osiedle na Górce, sołectwo Polańczyk i sołectwo Myczków (charakterystyka stref A,
B i C ochrony uzdrowiskowej została przedstawiona w rozdziale 2.2).
Strefa A ochrony uzdrowiskowej jest to obszar o powierzchni 144 ha i wysokim wskaźniku terenów zielonych, który wynosi 93 %. Strefa ta obejmuje cały obszar półwyspu w Polańczyku, w tym
tereny okresowo zalewowe (20 ha). Specyﬁczne położenie obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej powoduje, że od strony północnej i wschodniej otoczona jest ona przez wody zbiornika zaporowego Solina.
Strefa B ochrony uzdrowiskowej jest obszarem, który przylega do strefy A ochrony uzdrowiskowej i stanowi jej otoczenie. Strefa ta ma powierzchnię 279 ha. Północna i wschodnia granica
strefy B ochrony uzdrowiskowej ciągnie się po powierzchni zbiornika zaporowego Solina, w granicach starego koryta rzeki San, w odległości 200-500 m od półwyspu i pokrywa się z granicą strefy
C ochrony uzdrowiskowej. Pozostały obszar strefy B ochrony uzdrowiskowej są to tereny wsi Polańczyk i tereny niezamieszkałe sięgające od zachodu do drogi wojewódzkiej nr 894 i drogi wojewódzkiej nr 895.
Obszar ten przeznaczony jest dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze
uzdrowiska oraz nieuciążliwych dla pacjentów obiektów usługowych, turystycznych, rekreacyjnych,
sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem
potrzeb osób przebywających na tym obszarze.
Strefa C ochrony uzdrowiskowej ma powierzchnię 1 034,4 ha i jest otuliną Uzdrowiska Polańczyk. Obszar ten ma wpływ przede wszystkim na zachowanie walorów krajobrazowych, właściwości
leczniczych klimatu, ochronę przed hałasem, zabezpieczenia terenu w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe. Granica strefy C ochrony uzdrowiskowej ciągnie się zewnętrznymi granicami sołectwa Myczków, sołectwa Polańczyk, Osiedla Panorama, Osiedla Na Górce i Polańczyka-Zdroju i w części pokrywa się z granicą strefy B ochrony uzdrowiskowej (dotyczy to przebiegu
granicy na odcinku ciągnącym się po linii zalanego koryta Sanu i Solinki na wodach zbiornika Solina). Granicę strefy C ochrony uzdrowiskowej ciągnącą się po zbiorniku wyznacza istniejące przed
zalaniem tego obszaru koryto rzeki San. Strefa C ochrony uzdrowiskowej ma dodatkową ochronę,
którą są wody zbiornika Solina.

6.3. Krajobraz gminy Solina
Według regionalizacji ﬁzyczno-geograﬁcznej Polski J. Kondrackiego gmina Solina położona jest
w podprowincji Zewnętrzne Karpaty Wschodnie – Beskidy Wschodnie (522), w obrębie naturalnej
jednostki ﬁzyczno-krajobrazowej, czyli makroregionu Beskidy Lesiste (522.1). Przez obszar gminy
przechodzi granica między dwoma mezoregionami ﬁzyczno-geograﬁcznymi. Północna część gminy
Solina znajduje się w mezoregionie Gór Sanocko-Turczańskich (522.11), natomiast środkowa i południowa część tej gminy położona jest w mezoregionie Bieszczadów Zachodnich (522.12). Geomorfolodzy określają teren Bieszczadów Zachodnich mianem Bieszczadów Wysokich, natomiast dla
Gór Sanocko-Turczańskich stosują nazwy Bieszczady Niskie i Wyżyna Wańkowej.
Krajobraz gminy Solina ma charakter typowo górski. Rzędne terenu w północnej części obszaru
gminy Solina i w dolinach potoków wynoszą ok. 300-500 m n.p.m. Grzbiety górskie mają tutaj regularny, równoległy układ. Wysokości grzbietów górskich wzrastają w kierunku południowo-wschodnim
i na obszarze mezoregionu Bieszczadów Zachodnich dochodzą do 800 m n.p.m. Bezpośrednio nad
zbiornikami Solina i Myczkowce wznoszą się od północy szczyty: Michałowiec (464 m n.p.m.), Koziniec (521 m n.p.m.), Żukowiec (503 m n.p.m.), Jawor (741 m n.p.m.) i Stożek (696 m n.p.m.). Od
wschodu zbiornikami Solina wznosi się szczyt Moklika (675 m n.p.m.). Na południe od zbiornika
Solina wznoszą się szczyty: Hulskie (846 m n.p.m.), Szczob (753 m n.p.m.), Tołsta (748 m n.p.m.),
Wysoki Horb (604 m n.p.m) i Kiczora (613 m n.p.m.). Na zachodzie zbiornika Solina i Myczkowce
wznoszą się szczyty Czaków (588 m n.p.m.), Plisz (584 m n.p.m.), Wierchy (635 m n.p.m.), Sawin (516 m n.p.m.), Kiczera (595 m n.p.m.), Horbek (516 m n.p.m.), Berce (541 m n.p.m.), Berdo
(577 m n.p.m.) i Grodzisko (560 m n.p.m.).
Polańczyk-Zdrój, który stanowi część Uzdrowiska Polańczyk, leży na wysokości 416-450 m n.p.m.
Na rys. 6.3.1. przedstawiono położenie powiatu leskiego i gminy Solina na tle jednostek ﬁzycznogeograﬁcznych i obszarów chronionych.
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Rys. 6.3.1. Gmina Solina na tle jednostek ﬁzycznogeograﬁcznych i obszarów chronionych; powiat leski, województwo
podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

6.4. Budowa geologiczna. Surowce mineralne
Gmina Solina położona jest w obrębie Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Geologicznie obszar
gminy Solina położony jest w obrębie płaszczowiny śląskiej. Jednostka ta zbudowana jest z naprzemianległych ławic skał osadowych o dużym zróżnicowaniu frakcjonalnym. Dominują warstwy krośnieńskie wykształcone w postaci piaskowców grubo, średnio i cienkoławicowych przewarstwionych
łupkami marglistymi o zmiennej miąższości osadów (nawet do kilku kilometrów).
Utwory ﬂiszowe Karpat przykryte są osadami czwartorzędowymi, występującymi jako osady aluwialne w dolinach rzek i potoków oraz w postaci pokrywy zwietrzelinowej na stokach.
Z budową geologiczną wiąże się występowanie surowców mineralnych. W XIX w. w okolicach
miejscowości Rajskie, po obu stronach rzeki San, a także w rejonie miejscowości Studenne, prowadzono wydobycie ropy naftowej. Udokumentowane geologicznie złoża ropy naftowej w miejscowości Rajskie były eksploatowane do 1997 r., później odwierty zostały zlikwidowane, a teren zrekultywowany. Z kolei eksploatację złóż piaskowców w miejscowości Bóbrka zakończono w 1991 r.
Obecnie w gminie Solina nie ma złóż surowców mineralnych do zagospodarowania.
Po eksploatacji ropy naftowej w miejscowości Rajskie pozostały szyby wiertnicze. O bogatej historii wydobycia ropy naftowej opowiada tablica wykonana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., która znajduje się w miejscowości Rajskie.
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Na obszarze gminy Solina stwierdzono występowanie wód mineralnych o właściwościach leczniczych. W złożu Polańczyk wody mineralne występują w trzech horyzontach wodonośnych na różnych głębokościach. Pierwszą warstwę wodonośną na głębokości 312-594 m stanowią wody wodorowęglanowo-sodowe o wydajności 0,7 m3/h. Drugą warstwę wodonośną na głębokości 710-840 m
stanowią wody wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-jodkowe o wydajności 0,7 m3/h. Kolejną, trzecią warstwę wodonośną na głębokości 1 050-1 144 m stanowią wody wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo- bromkowe o wydajności 0,5 m3/h.
Wody mineralne eksploatowane są za pomocą dwóch odwiertów, dla których ustalone zasoby
eksploatacyjne wynoszą 0,5 m3/h (Polańczyk IG-1) i 0,3 m3/h (Polańczyk IG-2) (rys. 6.4.1.).

Rys. 6.4.1. Rozmieszczenie odwiertów wód mineralnych, odwiertów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
odwiertów badawczych i granica terenu górniczego na obszarze gminy Solina, na tle obszarów chronionych; powiat
leski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 6.4.2. Tablica upamiętniająca eksploatację złóż ropy naftowej w miejscowości Rajskie; gmina Solina, powiat
leski (źródło: [96])

6.5. Gleby
Obszar gminy Solina charakteryzuje zmienność glebowa, co ma związek ze zróżnicowaną rzeźbą terenu. Występują tutaj gleby wietrzeniowe o składzie granulometrycznym glin, pyłów i iłów. Na
przeważającym obszarze wytworzyły się gleby brunatne gliniaste i bielicowe. Lokalnie, wzdłuż rzek
i potoków, na terasach spotyka się gleby zaliczane do typu mady rzeczne. Znaczenie gospodarcze
tych gleb jest znikome ze względu na niewielką ilość.
Gleby użytków rolnych na obszarze gminy Solina, w zależności od wzniesienia nad poziom morza, nachylenia terenu i ekspozycji, zalicza się przede wszystkim do IV, V i VI klasy bonitacyjnej.
Na stokach wyżej położonych występują gleby o niskich walorach produkcyjnych.
Według danych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie zasobność gleb w składniki pokarmowe roślin kształtuje się podobnie jak w większości gleb górskich. Gleby na obszarze
gminy Solina charakteryzują się bardzo niską zasobnością w fosfor oraz niską zasobnością w rozpuszczalne formy potasu. Bez względu na przynależność do klasy bonitacyjnej i kompleksu glebowo-rolniczego, gleby te są glebami bardzo kwaśnymi o bardzo dużych potrzebach wapnowania.
Biorąc pod uwagę przydatność rolniczą gleb gminy Solina znaczna część gruntów ornych zaliczona jest do kompleksów górskich, wśród których dominuje kompleks zbożowy górski oraz kompleks owsiano-pastewny.

6.6. Warunki klimatyczne
Położenie geograﬁczne gminy Solina jest czynnikiem, który kształtuje klimat tej gminy. Warunki klimatyczne zależą również od lokalnych czynników geograﬁcznych: rzeźby terenu, rodzaju podłoża, szaty roślinnej i użytkowania gruntów.
Klimat północnej części gminy Solina ma charakter podgórski, natomiast części południowej górski. Cechuje go znaczna ilość opadów (750-1000 mm rocznie) i duże zróżnicowanie średnich temperatur rocznych (4-7,5oC). Najwięcej opadów przypada na okres od czerwca do sierpnia. Średnia
liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od 90 do 140 w górskich obszarach gminy. Charakterystycznym
zjawiskiem są częste odwilże i szybkie topnienia śniegu. W dolinach górskich i kotlinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane występowaniem lokalnych mikroklimatów.
Specyﬁcznym mikroklimatem charakteryzują się obszary w rejonie zbiorników zaporowych Solina i Myczkowce. Zbiorniki wodne przez magazynowanie ciepła w okresie letnim wpływają na podnoszenie średniej temperatury okresu zimowego i zmniejszanie się rocznych i dobowych amplitud
temperatury.
Turystyczne walory klimatu Uzdrowiska Polańczyk są następujące:
1. średnie dzienne usłonecznienie rzeczywiste w lecie to 5,5-6 godzin,
2. średnie dzienne usłonecznienie rzeczywiste w zimie to 1,5-2 godzin,
3. średnia liczba dni z opadem całodziennym w lecie to około 6 dni,
4. średnia liczba dni z opadem całodziennym w zimie to około 15 dni,
5. średnia liczba dni z pokrywą śnieżną ≥ 10 cm to około 80 dni,
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6. średnia liczba dni z pokrywą śnieżną ≥ 20 cm to około 60 dni.
Odczuwalność cieplna warunków pogodowych przez człowieka charakteryzowana jest poprzez
średnią roczną liczbę niektórych charakterystycznych z tego punktu widzenia dni. Analiza temperatury powietrza, jego wilgotności oraz prędkości wiatru dla obszaru gminy Solina jest następująca:
1. średnia liczba dni parnych w roku to 10-15,
2. wskaźnik ostrości klimatu okresu zimowego to 1,8 (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 % 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.
Bodźce atmosferyczne należą do naturalnych czynników leczniczych (klimatoterapia), których
stosowanie jest podstawą terapii uzdrowiskowej. Warunki bioklimatyczne dla obszaru Uzdrowiska Polańczyk są korzystne. Uzdrowisko leży w regionie bioklimatycznym o klimacie umiarkowanie bodźcowym, posiadającym 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 i październiku. Najmniej korzystne dla człowieka warunki pogodowe obserwowane są w styczniu.

6.7. Wody powierzchniowe
Obszar gminy Solina położony jest w zlewni rzeki San (rys. 6.7.1.), w prawostronnej części dorzecza górnej Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły. Wykaz cieków i zbiorników zaporowych, które znajdują się w granicach administracyjnych gminy Solina, zawiera tab. 6.7.1.
Sieć hydrograﬁczną obszaru gminy Solina tworzą: rzeka San, rzeka Solinka z dopływami, zbiorniki zaporowe Solina i Myczkowce, potoki uchodzące do obu zbiorników i rzeka Olszanka. Południową część obszaru gminy Solina zajmuje fragment lewobrzeżnej zlewni górnego Sanu, zlewnia dolnego biegu Solinki i zlewnia Wołkowyjki. W zlewni Sanu położona jest miejscowość Rajskie. W zlewni
Solinki położone są miejscowości Terka i Bukowiec. W zlewni Wołkowyjki położone są miejscowości: Wola Górzańska, Górzanka, Rybne i Wołkowyja. Niewielki, południowo-zachodni kraniec gminy
Solina należy do zlewni Hoczewki.
Zlewnię bezpośrednią zbiorników Solina i Myczkowce tworzą: zbiornik Solina z niewielkimi potokami uchodzącymi do zbiornika, San na odcinku cofkowym zbiornika Myczkowce, zbiornik Myczkowce i potoki Zabrodzie (zwany także Myczkowskim Potokiem lub Wola) i Wołczy.
W zlewni zbiorników Solina i Myczkowce położone są miejscowości: Solina, Polańczyk, Myczków, Sakowczyk, Werlas, Zawóz i Bóbrka.
Zachodnią część gminy Solina zajmuje zlewnia Bereźnicy, który uchodzi do zbiornika Myczkowce i fragment zlewni potoku Mistik, lewobrzeżnego dopływu Sanu. Leżą tutaj miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa i Bereźnicka Wyżna.
W północnej części gminy Solina znajduje się fragment zlewni Sanu, zlewni Olszanki i zlewnia
Myczkowianki z miejscowością Myczkowce.
Północno-wschodni kraniec gminy Solina zajmuje niewielki fragment zlewni Głębokiego Potoku,
który uchodzi do Sanu na odcinku cofkowym zbiornika Myczkowce.
Cieki w zlewni górnego Sanu zasilane są przez opady atmosferyczne, wody roztopowe i w mniejszym stopniu przez wody podziemne.
W zlewniach karpackich średnie roczne odpływy jednostkowe, które są zależne od wielkości
opadów atmosferycznych i charakteru ﬁzyczno-geograﬁcznego zlewni, znacznie przewyższają wartość
średnią dla Polski, wynoszącą 5,2 l/s·km2. Spływy jednostkowe w zlewni górnego Sanu (np. w przekroju wodowskazowym Solinka-Terka) wynoszą ponad 20 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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Tab. 6.7.1. Cieki i zbiorniki zaporowe w granicach administracyjnych gminy Solina; powiat leski, województwo
podkarpackie (źródło: [18])
Długość cieku (km)
Lp.

Nazwa cieku

całkowita

w gminie
Solina

457,8

7,6

Odbiornik
(rząd)

Strona
dopływu

Strefa
ochrony
uzdrowiskowej

Wisła (I)

prawa

-

1

San

2

Dopływ spod góry Połoma

2,5

2,5

San (II)

lewa

-

3

Solinka

38,3

10,1

Zbiornik Solina

lewa

-

4

Wetlina

29,9

1,1

Solinka (III)

prawa

-

5

Korbania

3,2

3,2

Solinka (III)

lewa

-

6

Dopływ spod góry Połoma

2,5

2,5

Solinka (III)

prawa

-

7

Bukowiec (Bukowczański Potok)

4,7

4,7

Solinka (III)

lewa

-

8

Kamienny

3,4

3,4

Solinka (III)

lewa

9

Zbiornik Solina

10

Wołkowyjka

11,3

12,0

Zbiornik Solina

lewa

-

B, C

11

Tyskówka

4,0

4,0

Wołkowyjka (III)

prawa

-

12

Dopływ spod góry Lipowiec

1,8

1,8

Wołkowyjka (III)

lewa

-

13

Dopływ w Górzance

3,0

3,0

Wołkowyjka (III)

lewa

-

14

Rybnik

3,5

3,5

Wołkowyjka (III)

lewa

-

15

Głęboki Potok (Łobozew, Łobozewski)

9,2

1,7

San (II)

prawa

-

16

Dopływ spod Ustjanowej

4,4

1,5

Głęboki Potok (III)

prawa

-

17

Zbiornik Myczkowce

18

Zabrodzie (Myczkowski Potok, Wola)

9,7

9,7

Zbiornik Myczkowce

lewa

C

19

Wołczy

4,8

3,6

Zbiornik Myczkowce

prawa

-

20

Bereźnica

15,9

14,9

Zbiornik Myczkowce

lewa

-

21

Głęboki

3,7

3,7

Bereźnica (III)

lewa

-

22

Myczkowianka

2,8

2,8

San (II)

prawa

-

23

Olszanka

20,6

1,8

San (II)

prawa

-

-

24

Kiniański Potok

5,6

0,8

Olszanka (III)

lewa

-

25

Dopływ w Jabłonkach

2,5

0,5

Hoczewka (III)

prawa

-

Zbiornik zaporowy Solina powstał w wyniku przegrodzenia koryta rzeki San pomiędzy wzgórzem Horbek, a górą Jawor zaporą betonową typu ciężkiego. Maksymalna wysokość zapory wynosi 81,8 m, długość 664 m i szerokość w koronie 12 m. Zapora posiada 43 sekcje, w tym 4 sekcje
z ujęciami wody do elektrowni i w części centralnej 3 sekcje przelewowe z dwoma upustami dennymi. U podstawy zapory znajduje się elektrownia o mocy 200 MW. Jest to jedna z największych
w Polsce elektrowni szczytowo-pompowych pracujących na dopływie naturalnym.
Zbiornik Solina jest największym pod względem objętości zbiornikiem zaporowym w Polsce. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 503,97 mln m3. Powierzchnia zbiornika wynosi 21,05 km2. Pozostałe dane zbiornika:
1. głębokość maksymalna to 60 m,
2. głębokość średnia to 22,4 m,
3. długość linii brzegowej to 157 km,
4. powierzchnia zlewni całkowitej to 1 174,5 km2,
5. powierzchnia zlewni bezpośredniej to 83,9 km2.
Podstawowym zadaniem zbiornika Solina jest gromadzenie wody dla celów energetycznych
i przeciwpowodziowych, wyrównanie poziomu wody w Sanie poniżej zespołu zbiorników Solina
i Myczkowce i zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia.
Zbiornik zaporowy Myczkowce położony jest na Sanie poniżej zbiornika Solina. Ziemna zapora zbiornika łącznie z jazem ma długość 430 m i wysokość 17,5 m, przy czym maksymalna wysokość betonowego jazu sięga 30 m. Zbiornik Myczkowce jest zbiornikiem wyrównania dobowego interwencyjno-regulacyjnej pracy elektrowni wodnej w Solinie. Pojemność całkowita przy maksymal-
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nym piętrzeniu wody wynosi 10,6 mln m3, z czego 5,4 mln m3 to pojemność użytkowa. Powierzchnia zbiornika wynosi 200 ha. Zbiornik ma charakter przepływowy, jest płytki, średnia głębokość wynosi 4,5 m. Przy niskich i średnich stanach wody ze zbiornika odprowadzane są sztolnią energetyczną w masywie góry Grodzisko do położonej poniżej zbiornika Myczkowce, w Zwierzyniu, elektrowni wodnej. Zakolem poniżej zapory płynie część wód Sanu nie skierowana do sztolni (przy podwyższonych stanach) i wody dopływów Sanu uchodzących na tym odcinku.

Rys. 6.7.1. Gmina Solina w układzie hydrograﬁcznym, na tle obszarów chronionych; powiat leski, województwo
podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

6.8. Wody podziemne
Gmina Solina położona jest w jednolitych częściach wód podziemnych Nr 158 i Nr 160
(rys. 6.8.1.). Na obszarze gminy Solina zwykłe wody podziemne występują tutaj w trzech horyzontach wodonośnych: czwartorzędowym, trzeciorzędowym i kredowym.
Wody czwartorzędowe mają charakter porowy i związane są z utworami akumulacji rzecznej.
Jest to poziom przypowierzchniowy, pozostający w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący wprost na istniejące warunki hydrologiczne. Ujmowany jest za pomocą studni kopanych i studni wierconych i stanowi ważne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Solina.
Wody zbiornika trzeciorzędowego i kredowego występują w ośrodkach szczelinowych i szczelinowo-porowych. Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach. Wody podziemne zasilane są
głównie przez bezpośrednią inﬁltrację opadów atmosferycznych i inﬁltrację wód powierzchniowych.
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Rys. 6.8.1. Gmina Solina na tle jednolitych części wód podziemnych Nr 158 i Nr 160 i obszarów chronionych;
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Na obszarze gminy Solina wody podziemne nie tworzą ciągłego poziomu wodonośnego, mogą
się przemieszczać do różnych ośrodków o odmiennych cechach. Z tego powodu subregion Karpat
Zewnętrznych jest jednocześnie obszarem współwystępowania i kontaktu wód zwykłych z mineralnymi, leczniczymi i termalnymi. W regionie istnieje udokumentowane złoże wód mineralnych Polańczyk o zasobach eksploatacyjnych 0,75 m3/h.
W tab. 6.8.1. pokazano dane o zasobach eksploatacyjnych i dyspozycyjnych oraz wielkości wydobycia wód podziemnych (mineralnych) zaliczanych do kopalin ze złoża Polańczyk na tle danych
dla województwa podkarpackiego.
Tab. 6.8.1. Zasoby i wydobycie wód mineralnych ze złoża Polańczyk i w województwie podkarpackim w 2012 r.;
powiat leski (źródło: [147])
Typ
wody

Nazwa złoża
Złoże Polańczyk
(złoże objęte koncesją na eksploatację)

Lz

Województwo podkarpackie

Zasoby geologiczne bilansowe
dyspozycyjne (m3/h)
eksploatacyjne (m3/h)

Pobór
(m3/rok)

-

0,75

171,10

44,80

102,15

38 952,10

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

Wielkość wydobycia wód leczniczych ze złoża Polańczyk w 2012 r. wyniosła 171,10 m3, czyli
0,4 % łącznego wydobycia tego typu wód w województwie podkarpackim.
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6.9. Przyroda i obszary chronione
Na obszarze gminy Solina znajduje się pięć fragmentów rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 365,6 ha. Wykaz rezerwatów i ich krótką charakterystykę podano w tab. 6.9.1.
Tab. 6.9.1. Rezerwaty przyrody na obszarze gminy Solina w 2012 r.; powiat leski, województwo podkarpackie
(źródło: [149])

Lp.

Nazwa rezerwatu

Położenie-gmina

Powierzchnia
rezerwatu
(ha)

Rodzaj
rezerwatu

Przedmiot ochrony

1.

Sine Wiry

Cisna, Czarna,
Solina

450,49

krajobrazowy

Przełomowy odcinek rzeki Wetliny wraz
z otaczającym ją zespołem leśnym

2.

Bobry w Uhercach

Olszanica, Solina

27,12

faunistyczny

Siedlisko bobra europejskiego

3.

Przełom Sanu pod
Grodziskiem

Lesko, Olszanica,
Solina

100,24

krajobrazowy

4.

Nad Jeziorem
Myczkowieckim

Solina

164,17

krajobrazowy

5.

Koziniec

Solina

28,68

krajobrazowy

Część doliny Sanu ze wzgórzem Grodzisko
i porastające go lasy z licznymi gatunkami
roślin chronionych i rzadkich w runie
Grzbiet górski Berdo i porastające go lasy
z licznymi gatunkami roślin chronionych
i rzadkich w runie
Fragment zalesionego zbocza góry
Koziniec z licznymi odsłonięciami skalnymi
oraz stanowiskami rzadkich gatunków
roślin i zbiorowisk kserotermicznych

Ponad 76 % powierzchni gminy Solina (14 054 ha) pokrywa Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. Pełni on rolę ochronną na terenach położonych między parkami krajobrazowymi Bieszczad, a tymi, które utworzono w Górach Sanocko-Turczańskich i na Pogórzu Przemyskim.
W granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położone są dwa parki krajobrazowe: Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Oba te parki
swym zasięgiem obejmują południowe tereny gminy Solina. Powierzchnia parków krajobrazowych
w gminie Solina wynosi 4 371,0 ha.
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy znajduje się w obrębie gmin: Cisna, Baligród, Komańcza, Solina i Zagórz. Ten park zajmuje powierzchnię 51 013,75 ha. Park graniczy od wschodu z Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Ciśniańsko-Wetliński Park
Krajobrazowy charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności środowiska przyrodniczego i dużą
lesistością, około 83 % powierzchni zajmują lasy. Dominującym zespołem leśnym jest buczyna karpacka. Flora naczyniowa liczy około 940 gatunków, z czego 170 to gatunki górskie. W skład fauny wchodzą zwierzęta chronione i rzadkie: niedźwiedź brunatny, wilk, ryś i żbik, w tym drapieżniki. Szczególny urok w krajobrazie mają liczne na tym obszarze przełomy rzeczne i progi skalne
na potokach górskich, grzędy skalne i wychodnie. Do najważniejszych cieków na obszarze Parku
należą: Solinka, Wetlina i Osława. Najbardziej cenne fragmenty parku chroni siedem rezerwatów.
Park Krajobrazowy Doliny Sanu to obszar administracyjnie podległy gminom: Czarna, Lutowiska
i Solina. Jednym z najważniejszych elementów krajobrazotwórczych parku jest szata roślinna. Lasy
zajmują ponad 80 % powierzchni i tworzy je przeważnie buczyna karpacka, w skład której wchodzi buk z domieszką jodły, rzadziej świerka i jawora. Znaczny udział stanowią drzewostany stuletnie i starsze. Flora naczyniowa liczy 806 gatunków z dużym udziałem gatunków górskich. Urozmaiceniem krajobrazu leśnego są bogate ﬂorystycznie łąki i bieszczadzkie torfowiska wysokie. Park
jest ostoją fauny puszczańskiej, występuje tutaj niedźwiedź, żubr, wilk i ryś. W parku spotyka się
prawie wszystkie krajowe gady, także węża Eskulapa. Bogata jest również awifauna. Najcenniejsze
fragmenty środowiska przyrodniczego chronią cztery rezerwaty.
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu stanowią naturalną
otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wraz z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, słowackim Parkiem Narodowym Połoniny i ukraińskimi (Użańskim Parkiem Narodowym i Nadsiańskim
Parkiem Krajobrazowym) tworzą jedyny w Europie trójpaństwowy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie.
Obydwa Parki włączone zostały do obszaru PLC180001 Bieszczady, który należy do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Do sieci NATURA 2000 należy również obszar ochrony siedlisk PLH180021 Dorzecze Górnego Sanu, którego niewielki fragment znajduje się w północ-
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nej części gminy Solina. Obszar ten stanowi rzeka San na odcinku od zapory w Myczkowcach do
Sanoka i dolne odcinki Hoczewki, Osławy i Sanoczka, dopływów Sanu. Ostoja Dorzecze Górnego
Sanu jest miejscem występowania wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb.
Najczęściej spotykaną formą indywidualnej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej w gminie
Solina jest osiem pomników przyrody. Na przykład są to trzy dęby szypułkowe o obwodzie 420470 cm, sosna wejmutka (370 cm) w miejscowości Berezka i ściana skalna w Myczkowcach. Na
rys. 6.9.1 pokazano położenie gminy Solina na tle obszarów chronionych.

Rys. 6.9.1. Gmina Solina na tle obszarów chronionych; powiat leski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J.,
Rybak T.)

Bogactwem i ozdobą krajobrazu gminy Solina są lasy. Zajmują one powierzchnię 10 290,0 ha,
co stanowi około 55,7 % obszaru całej gminy Solina (tab. 6.9.2.).
Wskaźnik lesistości dla powiatu leskiego wynosi około 68 %, dla województwa podkarpackiego około 37,8 %, zaś dla Polski około 29,3 %. Znaczną powierzchnię (około 91 %) stanowią lasy
będące własnością Skarbu Państwa. Pozostałe to lasy gminne i prywatne. Nadzór nad lasami państwowymi na terenie gminy Solina sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
(nadleśnictwa: Lesko, Baligród, Wetlina).
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Tab. 6.9.2. Dane o gospodarce leśnej gminy Solina i w powiecie leskim w 2012 r.; województwo podkarpackie
(źródło: [8])
Wyszczególnienie

Gmina Solina

Powiat leski

Powierzchnia lasów ogółem (ha)

10 424,5

56 782,1

Lasy publiczne ogółem (ha)

9 693,3

54 542,7

Lasy publiczne Skarbu Państwa (ha)

9 320,3

52 339,2

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych (ha)

9 320,3

46 541,0

-

5 592,9

Lasy publiczne gminne (ha)

373,0

2 203,5

Lasy prywatne (ha)

596,9

2 239,4

Lesistość (%)

55,8

68,0

Lasy publiczne Skarbu Państwa – parki narodowe (ha)

Na obszarze gminy Solina występują przede wszystkim siedliska lasu górskiego, rzadziej lasu
wyżynnego i lasu łęgowego. W składzie gatunkowym dominują: buk, jodła, sosna i olsza szara,
a uzupełniają je świerk, jawor, jesion, grab, modrzew. Lasy będące w administracji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w całości zaliczone są do lasów ochronnych, podlegających
ochronie ze względu na spełniane funkcje. Wyróżnić można tutaj lasy glebochronne, wodochronne,
lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, drzewostany nasienne, lasy uzdrowiskowe, lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych, a także lasy położone w górnej granicy lasów. Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej części obszaru gminy
Solina, na zboczach Lipowca, Kamienia, Tołstej, Durnej, Berda, Wysokiego Horbu, Kiczery i innych
szczytów (wznoszących się na wysokość ok. 750 m n.p.m.).
W Uzdrowisku Polańczyk znajduje się rozległy park leśny pełniący funkcję parku zdrojowego
z licznymi ścieżkami i trasami turystycznymi.

6.10. Użytkowanie gruntów
Z ogólnej powierzchni użytków rolnych w powiecie leskim (16 541 ha) na obszar gminy Solina
przypada około 23,9 % (3 963 ha) (tab. 6.10.1.).
Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie udział gruntów ornych gminy w ich całkowitej powierzchni na terenie powiatu leskiego wynosi około 26,1 %. Z powodu niskiej jakości gleb
(głównie IV, V i VI klasa bonitacyjna), niesprzyjających rolnictwu warunków klimatycznych (wysokie
opady, mroźne i długie zimy i krótki okres wegetacji) gmina nie posiada dużych możliwości rozwoju rolnictwa. W gminie Solina znaczną część gruntów wykorzystywanych rolniczo zajmują gospodarstwa indywidualne.
Według danych GUS z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w gminie Solina znajduje się ogółem 841 gospodarstw rolnych, z czego 749 gospodarstw prowadzi działalność rolniczą. Gospodarstwa niewielkie o powierzchni do 5 ha stanowią około 76,4 %. Gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 15 ha to zaledwie około 2,5 % wszystkich gospodarstw rolnych w gminie (rys. 6.10.1.).
Podobne proporcje obserwuje się w powiecie leskim. Gospodarstwa o powierzchni do 5 ha to około 83 % wszystkich gospodarstw rolnych w powiecie, a gospodarstwa duże o powierzchni przekraczającej 15 ha stanowią około 2,6 %.
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Tab. 6.10.1. Użytkowanie gruntów w gminie Solina i w powiecie leskim w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])
Gmina Solina

Wyszczególnienie

Powiat leski

(ha)

(%)

(ha)

(%)

Powierzchnia ogółem

18 452

100,0

83 494

100,0

Użytki rolne razem,

3 963

21,5

16 541

19,8

2 323

12,6

8911

10,7

1

0,0

21

0,0

139

0,8

1 144

1,3

grunty orne
sady
w tym:
łąki trwałe

1 336

7,2

5 784

6,9

Grunty leśne łącznie z gruntami
zadrzewionymi i zakrzewionymi

pastwiska trwałe

11 626

63,0

61 436

73,6

Pozostałe grunty

2 863

15,5

5 517

6,6

2,9% 2,5%
19,6%
18,2%
do 1 ha w łącznie
1-5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15 h i w ięcej

56,8%

Rys. 6.10.1. Wielkość powierzchni gospodarstw rolnych w gminie Solina w 2010 r.; powiat leski, województwo
podkarpackie (źródło: [8])

Dominującą formą pokrycia terenu gminy są lasy, przy czym w części północnej przeważają lasy
liściaste. Środkowa i północna część gminy ma charakter rolniczy. W użytkowaniu terenu znaczny udział mają grunty orne oraz tereny rolne z rozproszonym osadnictwem, w mniejszym stopniu
łąki i pastwiska. Rozmieszczenie różnych form pokrycia terenu na obszarze gminy Solina pokazano na rys. 6.10.2.
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Rys. 6.10.2. Rozmieszczenie form pokrycia terenu na obszarze gminy Solina, na tle obszarów chronionych; powiat
leski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

6.11. Infrastruktura techniczna
Sieć komunikacji drogowej na terenie gminy Solina tworzą drogi wojewódzkie (nr 894 HoczewCzarna, nr 895 Uherce Mineralne-Myczków o łącznej długości 33,06 km), drogi powiatowe o łącznej długości 52,17 km (Uherce Mineralne-Myczkowce-Bóbrka, Bóbrka-Łobozew, Berezka-Bereźnica Wyżna-Grzanka, Baligród-Wołkowyja, Wołkowyja-Rybne, Sakowczyk-Zawóz, Bukowiec-Dołżyca,
Rajskie-Zatwarnica) i drogi gminne o łącznej długości 81,2 km. Na obszarze gminy Solina nie istnieje komunikacja kolejowa.
Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w 2012 r. na obszarze gminy Solina wynosiła
114,9 km, czynnej sieci kanalizacyjnej 35,3 km, zaś czynnej sieci rozdzielczej gazowej 17 422 m.
Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na obszarze gminy Solina na tle powiatu leskiego zestawiono w tab. 6.11.1.
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Tab. 6.11.1. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w gminie Solina i w powiecie leskim w 2012 r.; województwo
podkarpackie (źródło: [8])
Wyszczególnienie

Gmina
Solina

Powiat
leski

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej [km]

114,9

190,4

Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania [szt.]

1 691

3 502

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba]

4 394

15 356

% ludności korzystającej z sieci wodociągowej

82,2

57,2

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]

35,3

188,3

Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania [szt.]

696

2 700

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba]

2 765

13 200

% ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej

51,7

49,2

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej [m]

17 422

148 634

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [szt.]

164

1 942

Odbiorcy gazu [gospodarstwa domowe]

121

1 488

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [gospodarstwa domowe]

110

950

Ludność korzystająca z sieci gazowej [osoba]

472

5 395

% ludności korzystającej z sieci gazowej

8,8

20,1

6.12. Gospodarka
Gospodarka gminy Solina opiera się głównie na działalności uzdrowiskowej i rolnictwie. Niewielka działalność przemysłowa to przede wszystkim wydobycie wód mineralnych, zakłady usługowo-handlowe, zakłady przemysłu drzewnego. Strukturę własności podmiotów gospodarki narodowej
w rejestrze REGON w gminie Solina podano w tab. 6.12.1.
Tab. 6.12.1. Struktura własności podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Solina w 2012 r.;
powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Forma własności podmiotu

Gmina Solina

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

635

Sektor publiczny ogółem,

22

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

18
2

Sektor prywatny ogółem,

613

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

538
10
1
4
20

W 2012 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było ogółem 635 podmiotów gospodarki narodowej, prowadzących działalność na terenie gminy Solina. Sektor prywatny reprezentowało 613
podmiotów, co daje około 96,5 % ogólnej liczby podmiotów. Najliczniejszą grupą w tym sektorze
są osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą (około 87,8 %). Sektor publiczny stanowiły 22 podmioty, liczebną przewagę miały podmioty państwowe i samorządu terytorialnego. Na obszarze gminy Solina nie funkcjonuje żadne duże przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 500 osób.
Na rys. 6.12.1. pokazano liczbę podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze gminy Solina w latach 2009-2012. W omawianych latach liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na obszarze gminy Solina wzrosła z 523 w 2009 r. do 635 w 2012 r.,
czyli o około 17,6 %.
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Rys. 6.12.1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w gminie Solina w latach 2009-2012;
powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Pod względem ilości podmiotów gospodarczych gmina Solina zajmowała w 2012 r drugie miejsce w powiecie leskim. (po gminie miejsko-wiejskiej Lesko) (rys. 6.12.2.). Prawie 1/4 wszystkich
podmiotów zarejestrowanych w powiecie leskim prowadzi działalność na terenie gminy Solina.

23,2%

Lesko
Baligród
Cisna
14,2%

41,2%

Olszanica
Solina

10,0%
11,4%

Rys. 6.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w systemie REGON w gminach powiatu leskiego w 2012 r.;
województwo podkarpackie (źródło: [8])

Na obszarze gminy Solina najwięcej jest podmiotów, które świadczą usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (około 36,1 % ogółu podmiotów), są związanych z handlem detalicznym i hurtowym (około 18,6 %) i są związane z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem (około 9,6 %). Następne są podmioty, których działalność związana jest z budownictwem i innymi usługami (przetwórstwem przemysłowym, transportem i gospodarką magazynową, edukacją).
Podmioty sektora prywatnego są w przeważającej większości małe, zatrudniające kilka osób.
Większość z nich, przede wszystkim z branży turystycznej, gastronomicznej i handlowej, prowadzi
działalność tylko w sezonie letnim (od maja do września) i skupia się w miejscowościach o dużej
presji turystycznej: Myczkowce, Bóbrka, Solina, Polańczyk, Wołkowyja, Bukowiec, Terka, Zawóz,
Werlas i Rajskie.
W tab. 6.12.2. zestawiono liczbę podmiotów w rejestrze REGON w wybranych, najliczniej reprezentowanych sekcjach wg Polskiej Klasyﬁkacji Działalności dla gminy Solina.
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Tab. 6.12.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wybranych sekcjach wg Polskiej
Klasyﬁkacji Działalności w gminie Solina w 2012 r.; powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [8])

Sekcja wg Polskiej Klasyﬁkacji Działalności 2007

Liczba podmiotów

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

229

Handel hurtowy i detaliczny

118

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

61

Budownictwo

39

Przetwórstwo przemysłowe

24

Transport i gospodarka magazynowa

22

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

19

Edukacja

14

Gmina Solina posiada największą bazę noclegową w województwie podkarpackim. Według danych GUS w 2012 r. bazę turystyczną gminy Solina tworzyły 3 hotele, 5 pensjonatów, 2 domy wycieczkowe (w tym jeden prowadził działalność całoroczną), 3 schroniska młodzieżowe (w tym 2 prowadziły działalność całoroczną), 7 ośrodków wypoczynkowych (w tym 5 prowadziło działalność całoroczną), 4 zespoły domków turystycznych (w tym jeden prowadził działalność całoroczną), 1 camping, 3 pola biwakowe i obiekty sanatoryjne w Uzdrowisku Polańczyk.
Obiekty turystyczne posiadały ogółem 4 413 miejsc noclegowych, w tym 3 276 miejsc całorocznych. W 2012 r. z noclegów w obiektach turystycznych w gminie Solina skorzystało 77 927 osób,
natomiast w obiektach sanatoryjnych w Uzdrowisku Polańczyk 14 425 osoby.
W ostatnich latach w gminie powstało ponad 350 gospodarstw agroturystycznych. Najwięcej
zlokalizowanych jest w Polańczyku, a także w miejscowościach Berezka, Myczków, Wołkowyja, Bóbrka i Myczkowce.

6.13. Demograﬁa
Miejscowość Polańczyk do 1968 r. była małą wsią położoną nad rzeką Solinka. Rozwój Polańczyka datuje się od oddania zapory w Solinie. W 1970 r. Polańczyk liczył tylko 220 mieszkańców,
natomiast w 1988 r. liczba ta wynosiła już 757 osób. Obecnie Polańczyk posiada ok. 900 mieszkańców.
O pozycji i potencjale gminy Solina decydują w znacznym stopniu jej mieszkańcy. Według danych GUS na koniec 2012 r. w gminie Solina mieszkało 5 344 osób, czyli około 19,9 % ludności
powiatu leskiego. Pod względem zaludnienia gmina Solina na tle pozostałych gmin powiatu leskiego zajmuje drugie miejsce, po gminie miejsko-wiejskiej Lesko (rys. 6.13.1.).
W latach 2002-2012 nastąpił wzrost liczby mieszkańców gminy Solina (rys. 6.13.2.).
19,9%

Lesko
Baligród

18,6%

Cisna
43,1%

Olszanica
Solina

6,4%
12,0%

Rys. 6.13.1. Mieszkańcy gmin powiatu leskiego w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])
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Rys. 6.13.2. Liczba mieszkańców gminy Solina na przestrzeni lat 2002-2012; powiat leski, województwo podkarpackie
(źródło: [8])

W 2012 r. gęstość zaludnienia w gminie Solina wynosiła 29 osób na km2 i była niewiele niższa niż w powiecie leskim (32 osób na km2). Na rys. 6.13.3. pokazano gęstość zaludnienia w gminach powiatu leskiego w 2012 r.
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Rys. 6.13.3. Gęstość zaludnienia w gminach powiatu leskiego w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

W 2012 r. gminę Solina zamieszkiwało 2 693 mężczyzn i 2 651 kobiet. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie przedstawiała się następująco: ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia) stanowiła około 18,1 % ogółu, ludność w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) stanowiła około 65,3 % i w wieku poprodukcyjnym stanowiła około 16,6 %.

6.14. Zaopatrzenie w wodę
Według danych GUS sieć wodociągowa w gminie Solina ma 114,9 km długości. W zarządzie
bądź administracji gminy znajduje się 66,9 km czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej. Liczba połączeń wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w 2012
r. wyniosła 1 691 połączeń. W 2012 r. do gospodarstw domowych dostarczono 110,7 tys. m3 wody
wodociągowej. Z sieci wodociągowej korzysta około 82,2 % ogółu mieszkańców gminy. Statystycznie mieszkaniec gminy Solina, który korzysta z sieci wodociągowej, zużywa w ciągu roku 20,8 m3
wody. Zużycie wody z wodociągów na jednego korzystającego w gospodarstwach domowych w gminach powiatu leskiego przedstawiono na rys. 6.14.1.
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Rys. 6.14.1. Zużycie wody z wodociągów na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, w gminach powiatu
leskiego w 2012 r.; województwo podkarpackie (źródło: [8])

Woda dla potrzeb mieszkańców gminy dostarczana jest z ujęć powierzchniowych, ujęć wody
podziemnej i z własnych studni kopanych. Na obszarze Uzdrowiska Polańczyk w streﬁe B ochrony
uzdrowiskowej zlokalizowane jest ujęcie wody powierzchniowej Polańczyk. Pozostałe ujęcia położone są poza terenem Uzdrowiska Polańczyk. Głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców gminy
Solina w wodę są zbiorniki zaporowe Solina, Myczkowce i niewielkie cieki w zlewni zbiornika Solina. Według danych WIOŚ w gminie funkcjonują następujące ujęcia wody powierzchniowej:
1. ujęcie Polańczyk, które jest zlokalizowane w jednej z zatok na zachodnim brzegu zbiornika Solina. Ujęcie funkcjonuje od lat 70. ubiegłego wieku, odbiorcami wody są mieszkańcy miejscowości Polańczyk, Myczków oraz Berezka, administratorem ujęcia jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku, w 2012 r. z ujęcia pobrano 157 076 m3 wody
2. ujęcie Bukowiec, które jest ujęciem drenażowym, poddennym z potoku Bukowiec w miejscowości Bukowiec, woda z ujęcia wykorzystywana jest do celów socjalnych, bytowych i gospodarczych przez mieszkańców miejscowości Bukowiec, w 2012 r. pobór wyniósł 30 765 m3, ujęcie
jest w zarządzie gminy Solina,
3. ujęcie Rybne zlokalizowane jest na potoku Rybnik (dopływ potoku Wołkowyjka) w miejscowości Rybne dla potrzeb wodociągu lokalnego Wołkowyja-Rybne, w 2012 r. pobór wody z ujęcia
wynosił 9 820 m3, ujęcie jest w zarządzie gminy Solina,
4. ujęcie Bereźnica Wyżna zlokalizowane jest na potoku Gołosanka (dopływ potoku Bereźnica)
w miejscowości Bereźnica Wyżna, woda pobierana jest dla potrzeb wodociągu lokalnego, pobór wody z ujęcia w 2012 r. wynosił 4 374 m3, ujęcie jest w zarządzie gminy Solina,
5. ujęcie wody ze zbiornika Solina na potrzeby bytowo-gospodarcze, rekreacyjne, hydroterapii i napełniania basenu kąpielowego w Domach Wczasowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Sp.
z o.o. Warszawa, Oddział WDW Solina, pobór wody w 2012 r. wyniósł 150 000 m3,
6. ujęcie wody ze zbiornika Myczkowce, z którego woda jest zużywana dla potrzeb socjalno-bytowych w Ośrodku Wypoczynkowym Elbest Sp. z o.o. Bełchatów, Oddział Iwonicz-Zdrój, w 2012
r. ilość pobranej wody wyniosła 13 540 m3.
Na zbiorniku Solina, w prawym skrzydle zapory w odległości 100 m od jej korpusu, jest położone ujęcie wody administrowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Brzegach Dolnych. Woda pobierana ze zbiornika Solina jest dostarczana do miejscowości
w gminie Ustrzyki Dolne: Ustrzyki Dolne, Ustianowa, Łodyna, Dźwiniacz Dolny, Brzegi Dolne, Jasień, Równia, Jałowe, Moczary i Bandrów, a także do miejscowości Solina i Bóbrka w gminie Solina. W 2012 r. łączny pobór wody z ujęcia wyniósł 1 412 370 m3.
Na rys. 6.14.2. pokazano położenie ujęć wód powierzchniowych na terenie gminy Solina na tle
obszarów chronionych.
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Rys. 6.14.2. Rozmieszczenie ujęć wód powierzchniowych w gminie Solina, na tle obszarów chronionych; powiat
leski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Woda podziemna dla potrzeb wodociągów lokalnych w gminie Solina pobierana jest z utworów
trzeciorzędowych. Wykaz ujęć wody podziemnej podano w tab. 6.14.1., a ich lokalizację przedstawiono na rys. 6.14.3.
Tab. 6.14.1. Ujęcia wody podziemnej dla wodociągów lokalnych w gminie Solina w 2012 r.; powiat leski, województwo
podkarpackie (źródło: [96])
Lp.

Rodzaj ujęcia

Pobór wody
w 2012 r. (m3)

Korzystający z ujęcia miejscowości

1.

Górzanka

2 studnie głębinowe

6 389

Grzanka, Wola Górzańska

2.

Rybne

2 studnie głębinowe

15 755

Rybne, Wołkowyja

3.

Bereźnica Wyżna

2 studnie głębinowe

4 374

Bereźnica Wyżna

4.

Zawóz

2 studnie głębinowe

4 595

Zawóz

5.

Terka

2 studnie głębinowe

2 000

Terka

2 studnie głębinowe

1/

6.
1/
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Lokalizacja ujęcia miejscowość

Wola Matiaszowa

Wola Matiaszowa

ujęcie w 2012 r. nie eksploatowane
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Rys. 6.14.3. Rozmieszczenie ujęć wód podziemnych w gminie Solina, na tle obszarów chronionych; powiat leski,
województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

6.15. Gospodarka ściekowa
W gminie Solina zrealizowano szereg inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej. Efektem tych
inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie i wybudowanie oczyszczalni ścieków. Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w porównaniu do roku 2002 długość sieci kanalizacyjnej w gminie wzrosła ponad pięciokrotnie, z 6,2 km do 35,3 km długości. (rys. 6.15.1.).
W analizowanych latach wzrosła też liczba połączeń kanalizacyjnych, które prowadzą do budynków mieszkalnych z 618 do 696 połączeń. Z sieci kanalizacyjnej w 2012 r. korzystała ponad
połowa ludności gminy (około 51,7 %). Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji zwiększyła się z około 12 % do około 51,7 %.
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liczba ludnościkorzystającej z kanalizacji
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Rys. 6.15.1. Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji w gminie Solina w latach 2002-2012; powiat leski,
województwo podkarpackie (źródło: [8])

Najważniejsze inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej zrealizowane przez gminę Solina
w latach 1997-2012 zestawiono w tab. 6.15.1.
Tab. 6.15.1. Wybrane inwestycje zrealizowane z zakresu gospodarki ściekowej w gminie Solina w latach 1997-2012;
powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [142])
Lp.

Zadanie

Lata realizacji

1.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Polańczyku

1997-2003

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Polańczyku

1998-2003

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Myczkowcach

2002-2008

4.

Budowa oczyszczalni ścieków w Myczkowcach

2003-2008

5.

Budowa sieci kanalizacyjnej Polańczyk „Cypel”

2005

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Solinie

7.

Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Solinie

2008-2010

8.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Solina-Góra Jawor

2009-2010

9.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wołkowyi

2009-2012

10.

Budowa kanalizacji w Bóbrce

2010-2011

2006

W tab. 6.15.2. pokazano wykaz punktowych zrzutów ścieków do wód powierzchniowych na terenie gminy Solina. W wykazie ujęto gminne oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie ścieków obsługujące ośrodki i domy wczasowe, stacje uzdatniania wody oraz inne obiekty odprowadzające ścieki do wód (wody z basenów kąpielowych, wody opadowe).
Rozmieszczenie punktowych zrzutów ścieków do wód powierzchniowych na obszarze gminy Solina pokazano na rys. 6.15.2. W 2012 r. w gminie Solina odprowadzono do środowiska 383,0 tys. m3
ścieków. Głównym odbiornikiem ścieków z terenu gminy Solina są zbiorniki zaporowe Solina, Myczkowce, dopływy obu zbiorników i rzeka San z dopływami.
Przepustowość mechaniczno-biologiczna oczyszczalni ścieków, które są eksploatowane w gminie Solina jest zróżnicowana i wynosi od 11,3 m3/d do 1 000 m3/d. Oprócz ścieków bytowo-gospodarczych do wód powierzchniowych odprowadzane są ścieki powstające podczas płukania ﬁltrów
w stacjach uzdatniania wody (wody popłuczne) i wody z basenów kąpielowych. Stacje uzdatniania
wody zlokalizowane są w miejscowościach: Solina, Bukowiec, Wołkowyja, Zawóz. Ilość ścieków dopuszczona do zrzutu pozwoleniami wodnoprawnymi wynosi od 1,91 m3/d do 50 m3/d.
Największa gminna oczyszczalnia ścieków o projektowanej maksymalnej przepustowości
1 000 m3/dobę zlokalizowana jest w Polańczyku, w streﬁe B ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Polańczyk. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki pochodzące z gospodarstw domowych, sanatoriów i ośrodków wczasowych położonych na obszarze Polańczyka. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do
zbiornika Solina. W 2012 r. z oczyszczalni odprowadzono 161 143 m3 ścieków. Oczyszczalnia została wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku i w latach 2000-2001 i 2003 została poddana rozbudowie i modernizacji.
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17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Ośrodek Sportów Wodnych w m. Zawóz, Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna”
S.A. w Nowej Sarzynie – oczyszczalnia ścieków
Centrum Konferencyjne - Wypoczynkowe „POŁONINY” w Bukowcu –
oczyszczalnia ścieków
Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy Rajskie, PGNiG S.A. Warszawa,
Oddział Sanockiego Górnictwa Nafty i Gazu – oczyszczalnia ścieków
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„OSIEDLE” w Solinie – oczyszczalnia ścieków w Solinie
PGE Energia Odnawialna S.A. z.s. w Warszawie, Oddział ZEW Solina-Myczkowce –
oczyszczalnia ścieków w Solinie

Ośrodek Wczasowy SOLINKA Anna Kozubek w Bukowcu – oczyszczalnia ścieków

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku oczyszczalnia w Solinie-Góra Jawor
Centrum Wypoczynkowe WYSPA w Polańczyku, PGE Energia Odnawialna S.A. zs.
w Warszawie, Oddział ZEW Solina-Myczkowce - oczyszczalnia ścieków

MPGK Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych - Stacja Uzdatniania Wody w Solinie

Domy Wczasowe WAM Sp. z o. o. Warszawa, Oddział WDW Solina oczyszczalnia ścieków
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku –
oczyszczalnia ścieków w Wołkowyi
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku oczyszczalnia ścieków w Solinie
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku oczyszczalnia ścieków w Myczkowcach
Ośrodek w Myczkowcach - „Elbest” Bełchatów, Oddział Iwonicz-Zdrój oczyszczalnia ścieków
Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy Rajskie, PGNiG S.A. Warszawa,
Oddział Sanockiego Górnictwa Nafty i Gazu

Domy Wczasowe WAM Sp. z o. o. Warszawa, Oddział WDW Solina

2.

3.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku oczyszczalnia ścieków w Polańczyku

Wyszczególnienie

1.

Lp.

bytowo - gospodarcze

komunalne

bytowo - gospodarcze

bytowo - gospodarcze

bytowo - gospodarcze

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

bytowo - gospodarcze
bytowo - gospodarcze

mechaniczno - biologiczna

-

komunalne

wody popłuczne

-

mechaniczno - biologiczna

bytowo-gospodarcze
wody ze stawu rekreacyjnego

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

-

mechaniczno - biologiczna

Typ oczyszczalni

komunalne

komunalne

komunalne

bytowo - gospodarcze

wody z basenu kąpielowego,
wody opadowe, roztopowe

komunalne

Rodzaj ścieków

15,4

22,5

23,7

29,2

32

39,6

50

50

50

63,5

120

200

200

300

621

650
(2 razy w roku)

1 000

Przepustowość
oczyszczalni
wg pozwolenia
wodnoprawnego
(m3/d)

Tab. 6.15.2. Punktowe źródła emisji ścieków do wód powierzchniowych w gminie Solina; powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [96])

San na odcinku cofkowym zbiornika Solina
San na odcinku cofkowym zbiornika Solina
San na odcinku cofkowym zbiornika Solina

Solinka

zbiornik Solina

Solinka

zbiornik Solina

San na odcinku cofkowym zbiornika Solina
potok bez nazwy – zlewnia Głębokiego Potoku (Łobozew)
potok bez nazwy – dopływ Sanu na
odcinku cofkowym zbiornika Solina

Myczkowianka

San

Solinka na odcinku cofkowym zbiornika Solina
San na odcinku cofkowym zbiornika
Myczkowce

zbiornik Solina

zbiornik Solina, ziemia

zbiornik Solina

Odbiornik ścieków

Gmina Solina – uzdrowisko Polańczyk
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Gmina Solina - Stacja Uzdatniania Wody w Wołkowyi

Gmina Solina - Stacja Uzdatniania Wody w m.Zawóz

22.

23.

26.

25.

PGE Energia Odnawialna S.A. z.s. w Warszawie, Oddział ZEW Solina-Myczkowce

ZHP Ośrodek Hufca Ziemi Sanockiej „BERDO” oczyszczalnia ścieków w Myczkowcach
Ośrodek Wypoczynkowy PGNiG Technologie S.A. w Warszawie, Oddział Naftomontażu
w Krośnie - oczyszczalnia ścieków w m.Rajskie

Gmina Solina - Stacja Uzdatniania Wody w m. Bukowcu

21.

24.

Motel „Ewka”, Ośrodek Wypoczynkowy RANCHO Mieczysław Wojtanowski –
oczyszczalnia ścieków w Myczkowie

Domy Wczasowe WAM Sp. z o. o. Warszawa, Oddział WDW Solina Stacja Uzdatniania Wody
Ośrodek Wypoczynkowy „Na Stoczku”, ENION Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie –
oczyszczalnia ścieków w m. Zawóz

Wyszczególnienie

20.

19.

18.

Lp.

wody opadowe

bytowo - gospodarcze

bytowo - gospodarcze

wody popłuczne

wody popłuczne

wody popłuczne

bytowo - gospodarcze

bytowo - gospodarcze

wody popłuczne

Rodzaj ścieków

-

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

-

-

-

mechaniczno - biologiczna

mechaniczno - biologiczna

-

Typ oczyszczalni

-

brak danych

brak danych

1,9

3,5

6,9

11,3

12

15

Przepustowość
oczyszczalni
wg pozwolenia
wodnoprawnego
(m3/d)

San na odcinku cofkowym zbiornika Solina

San

San

rów – zlewnia bezpośrednia
zbiornika Solina

rów – zlewnia Wołkowyjki

Bukowiec

potok bez nazwy – zlewnia potoku Zabrodzie (Myczkowskiego Potoku)

zbiornik Solina

zbiornik Solina, ziemia

Odbiornik ścieków

E. J. Lipińska, J. Nawrot, E. Czaderna
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Rys. 6.15.2. Rozmieszczenie punktowych zrzutów ścieków do wód powierzchniowych w gminie Solina, na tle obszarów
chronionych (numer obiektu na mapie odpowiada kolejnemu numerowi w tab. 6.15.2); powiat leski, województwo
podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

W streﬁe C ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Polańczyk znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia w Centrum Wypoczynkowym Wyspa Energetyk należąca do PGE Energia Odnawialna S.A. z. s. w Warszawie – Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Polańczyku i oczyszczalnia przy Motelu EWKA w Myczkowie. Pozostałe oczyszczalnie ścieków położone są poza obszarem Uzdrowiska Polańczyk.
W miejscowości Solina zlokalizowane są trzy gminne mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie
ścieków. Jedna oczyszczalnia przyjmuje ścieki z obszaru wsi Solina i ośrodków wczasowych, druga
z osiedla mieszkaniowego Osiedle w Solinie i z osiedla domków jednorodzinnych. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do Sanu, na odcinku cofkowym zbiornika Myczkowce. Trzecia z oczyszczalni ścieków Góra Jawor funkcjonuje od 2010 r. i położona jest w miejscowości Solina. W 2012
r. z ww. komunalnych oczyszczalni odprowadzono łącznie 46 408 m3 ścieków.
Ścieki z terenu miejscowości Myczkowce oczyszczane są na gminnej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków. W 2012 r. do rzeki San odprowadzono z tej oczyszczalni 14 652 m3 ścieków.
W Myczkowcach funkcjonują również dwie oczyszczalnie zlokalizowane przy ośrodkach wypoczynkowych. Pierwsza z oczyszczalni należy do Ośrodka Wypoczynkowego ELBEST Sp. z o.o. Bełchatów. W 2012 r. z oczyszczalni odprowadzono do Myczkowianki (dopływu Sanu poniżej zapory) 13
539 m3 ścieków. Druga oczyszczalna należy do ZHP Ośrodka Hufca Ziemi Sanockiej Berdo a ścieki odprowadzane są z niej do zbiornika Myczkowce.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

209

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

W 2012 r. oddano do użytku gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wołkowyja. Jest to
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o maksymalnej przepustowości 300 m3/dobę. Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do Solinki na odcinku cofkowym zbiornika Solina. W 2012 r.
z oczyszczalni odprowadzono 3 431 m3 ścieków. Obecnie trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni w roku 2014 podłączone zostaną miejscowości: Rybne, Górzanka, Wola Górzańska i część obszaru miejscowości Wołkowyja.
W ośrodku Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Warszawa, Oddział WDW Solina, ścieki bytowo-gospodarcze oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości 621 m3/dobę. W 2012 r. z oczyszczalni odprowadzono do zbiornika Solina
134 059 m3 ścieków.
Wody z basenu kąpielowego (dwa razy do roku), wody opadowe i roztopowe odprowadzane
są do zbiornika Solina systemem kanalizacyjnym. Zbiornik Solina jest również odbiornikiem wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.
W miejscowości Rajskie do rzeki San na odcinku cofkowym zbiornika Solina odprowadzane są
wody ze stawów rekreacyjnych należących do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Polskiego
Górnictwa Nafty i Gazu S.A. Warszawa Oddział Sanockiego Górnictwa Nafty i Gazu.

6.16. 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 Solina wynosiła 1 835,2 Mg, w tym 1 1770,3 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które stanowiły około 96,5 % odpadów zebranych z terenu całej gminy.
Na rys. 6.16.1. pokazano ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gminie w latach 20092012. Ilość powstających odpadów komunalnych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. zwiększyła się
o 522,0 Mg.

ilość wytworzonych odpadów komunalnych
[Mg/rok].

2000,0
1835,2
1500,0
1313,2
1000,0

1190,2

1206,5

500,0

0,0
2009

2010
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2012

rok

Rys. 6.16.1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Solina w latach 2009-2012; powiat leski,
województwo podkarpackie (źródło: [96])

Do zadań gminy należy także zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów. W 2012 r. w gminie Solina w wyniku segregacji odpadów odzyskano 64,9 Mg odpadów. W grupie wysegregowanych odpadów największą ilość odpadów stanowiły: szkło (około 62,6 %), tworzywa sztuczne (około
17,1 %), odpady wielkogabarytowe (około 14,8 %). Pozostałe około 5,5 % stanowiły głównie zużyte urządzenia elektryczne i elektrotechniczne, zużyte urządzenia elektroniczne niebezpieczne i urządzenia zawierające freon (rys. 6.16.2.).
Gmina Solina nie posiada własnego składowiska odpadów. Wytworzone odpady z terenu gminy w 2012 r. wywożone były do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych, pozostałości po
segregacji traﬁły na składowisko komunalne Średnie Wielkie (gm. Zagórz).
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zużyte urządzenia elekr.niebezp.
62,6%
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Rys. 6.16.2. Odpady wysegregowane z odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Solina w 2012 r.; powiat
leski, województwo podkarpackie (źródło: [96])

6.17. Emitory zanieczyszczeń
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze gminy Solina jest energetyczne spalanie paliwa w celu dostarczenia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania
i ciepłej wody oraz spalanie paliwa w silnikach spalinowych. Brak jest punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń przemysłowych.
Zgazyﬁkowanie części obszaru gminy Solina, przede wszystkim obszaru Uzdrowiska Polańczyk, pozwoliło na wyeliminowanie węgla z energetyki cieplnej i zamianę na opalanie gazem ziemnym lub olejem. W 2012 r. około 8,8 % mieszkańców gminy korzystało z sieci gazowej. Gaz dostarczany jest do 121 gospodarstw domowych, przy czym w 110 gospodarstwach wykorzystywany
jest do celów grzewczych.
W wielu obiektach użyteczności publicznej (np. Ośrodek Zdrowia w Wołkowyi, szkoły w miejscowościach Bukowiec, Bóbrka, Wołkowyja, Zawóz i Berezka) kotłownie węglowe zastąpione zostały kotłowniami olejowymi.
W Uzdrowisku Polańczyk w streﬁe A ochrony uzdrowiskowej, gdzie zlokalizowane są urządzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, do celów energetycznych wykorzystywany jest gaz ziemny i olej. Dla potrzeb Osiedla Panorama w Polańczyku (strefa C ochrony uzdrowiskowej) funkcjonuje kotłownia olejowo-gazowa.
Ośrodek wypoczynkowy Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Warszawa, Oddział WDW Solina,
położony na wschodnim brzegu zbiornika Solina, wyposażony jest w cztery kotłownie olejowe.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na obszarze gminy Solina, przede
wszystkim w sezonie turystycznym, są pojazdy samochodowe poruszające się drogami wojewódzkimi nr 894 i nr 895 oraz drogami gminnymi w miejscowości Polańczyk.

6.18. Ocena stanu środowiska
6.18.1. Ocena stanu wód powierzchniowych
Gmina Solina położona jest w zlewniach jedenastu jednolitych części wód powierzchniowych.
Zestawienie części wód powierzchniowych w gminie Solina zawiera tab. 6.18.1.1.
Jednolite części wód powierzchniowych wyznaczone na podstawie kryteriów ﬁzyczno-morfologicznych na obszarze gminy Solina, zaliczone zostały do typu 12 - potok ﬂiszowy, do typu 14 - mała
rzeka ﬂiszowa i do typu 15 – średnia rzeka wyżynna-wschodnia.
Zlewnia Sanu powyżej zbiornika Solina, położona na obszarze gminy Solina, wyznaczona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako jednolita część wód powierzchniowych San od
Wołosatego do zbiornika Solina o kodzie PLRW200014221199. Na podstawie oceny jej warunków
hydromorfologicznych została zaliczona do naturalnych części wód.
Zlewnia dolnego biegu Solinki wyznaczona została jako naturalna jednolita część wód powierzchniowych Solinka od Wetliny do ujścia o kodzie PLRW200014221299.
Zlewnia Wołkowyjki wyznaczona została jako naturalna jednolita część wód powierzchniowych
Wołkowyjka o kodzie PLRW200012221389.
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Zlewnia Bereźnicy wyznaczona została jako naturalna jednolita część wód powierzchniowych
Bereźnica o kodzie PLRW2000122215569.
Zbiorniki zaporowe Solina i Myczkowce i ich zlewnia bezpośrednia wyznaczone zostały jako
silnie zmieniona jednolita część wód rzecznych Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach o kodzie PLRW20000221559.
Pozostałe naturalne jednolite części wód powierzchniowych: Solinka do Wetliny, Mistik, Głęboki Potok, Hoczewka i silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych: Olszanka, San od
zbiornika Myczkowce do Tyrawki zajmują niewielką część powierzchni gminy Solina.
Analiza presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych, wykonana przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej wykazała, że wszystkie jednolite części wód powierzchniowych występujące na
obszarze gminy Solina nie są zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu wód do 2015 r.
W latach 2010-2012 zostały wykonane badania jakości wód powierzchniowych w jednolitych
częściach wód: San od Wołosatego do zbiornika Solina, Solinka od Wetliny do ujścia i Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach.
Jednolite części wód San od Wołosatego do zbiornika Solina i Solinka od Wetliny do ujścia
są obszarami ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) i obszarami wrażliwymi na eutroﬁzację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Jednolita
część wód Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach także stanowi obszar chroniony, ponieważ
wykorzystywana jest do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczona
jest do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, i jest obszarem wrażliwym na eutroﬁzację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Części wód San od Wołosatego do zbiornika Solina i Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach objęte zostały monitoringiem diagnostycznym i monitoringiem obszarów chronionych, natomiast w części wód Solinka od Wetliny do ujścia został zrealizowany monitoring operacyjny i monitoring obszarów chronionych.
Tab. 6.18.1.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych w gminie Solina w 2012 r.; powiat leski, 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 Solina

1.

San od Wołosatego
do zbiornika Solina

PLRW200014221199

14

naturalna

San, Dopływ spod Góry Połoma

2.

Solinka do Wetliny

PLRW2000122212699

12

naturalna

Solinka, Wetlina

3.

Solinka od Wetliny
do ujścia

PLRW200014221299

14

naturalna

Solinka, Korbania, Dopływ spod góry
Połoma, Bukowiec (Bukowczański
Potok), Kamienny

4.

Mistik

PLRW200012221272

12

naturalna

5.

Wołkowyjka

PLRW200012221389

12

naturalna

6.

Głęboki Potok

PLRW200012221529

12

naturalna

7.

Bereźnica

PLRW2000122215569

12

naturalna

8.

Zbiornik Solina
do zapory
w Myczkowcach

PLRW20000221559

0

silnie zmieniona

Zbiornik Solina, zbiornik Myczkowce,
Zabrodzie (Myczkowski Potok, Wola),
Wołczy

9.

Olszanka

PLRW20001222169

12

silnie zmieniona

Olszanka, Kiniański Potok

10.

Hoczewka

PLRW200012221899

12

naturalna

11.

San od zbiornika
Myczkowce do Tyrawki

PLRW200015223219

15

silnie zmieniona

Wołkowyjka, Tyskówka, Dopływ spod
góry Lipowiec, Dopływ w Górzance,
Rybnik
Głęboki Potok (Łobozew, Łobozewski),
Dopływ spod Ustjanowej
Bereźnicka, Głęboki

Dopływ w Jabłonkach
San, Myczkowianka

Na rys. 6.18.1.1. przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Solina w latach 2010-2012 na tle obszarów chronionych.
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Rys. 6.18.1.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie
Solina w latach 2010-2012, na tle obszarów chronionych; powiat leski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J.,
Rybak T.)

W tab. 6.18.1.2. pokazano charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem obszar gminy Solina.
Tab. 6.18.1.2. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu jakości wód powierzchniowych położonych na obszarze
gminie Solina w latach 2010-2012; powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [125])

Lp.

Rzeka/zbiornik
zaporowy

Kod punktu
pomiarowokontrolnego

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

1.

San

PL01S1601_1905

San - Rajskie

2.

Solinka

PL01S1601_1907

Solinka - Bukowiec

3.

Zbiornik Solina

PL01S1601_1966

Zbiornik Solina

Km
rzeki
0,8
12,4
352,0

Nazwa i kod
jednolitej części wód powierzchniowych
San od Wołosatego do zbiornika Solina
PLRW200014221199
Solinka od Wetliny do ujścia
PLRW200014221299
Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach
PLRW20000221559
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W 2012 r. na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano klasyﬁkacji stanu ekologicznego
jednolitej części wód powierzchniowych Solinka od Wetliny do ujścia. Stan chemiczny wód nie był
monitorowany. Dla jednolitej części wód San od Wołosatego do zbiornika Solina wykonano klasyﬁkację stanu ekologicznego, stanu chemicznego i ocenę stanu wód. Dla jednolitej części wód Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach 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. 6.18.1.3. i tab. 6.18.1.4.
Tab. 6.18.1.3. Wyniki klasyﬁkacji elementów jakości wód i ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni
Sanu i Solinki na obszarze gminy Solina w 2012 r.; powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [171])

Nazwa i kod JCW:

Nazwa i kod punktu pomiarowo-kontrolnego:

I. Elementy biologiczne

II. Elementy
hydromorfologiczne

III. Elementy ﬁzykochemiczne

Zlewnia / Dorzecze:
Rok badań:
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
Makroﬁty (makroﬁtowy indeks rzeczny MIR)
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI)
Klasa elementów biologicznych

San od Wołosatego
Solinka od Wetliny
do zbiornika Solina
do ujścia
PLRW200014221199 PLRW200014221299
(JCW naturalna)
(JCW naturalna)
San - Rajskie
Solinka – Bukowiec
PL01S1601_1905
PL01S1601_1907
221.San / Wisła
2010-2012
I
I
II
I
II
I

Klasa elementów hydromorfologicznych

I

I

Wskaźniki charakteryzujące stan ﬁzyczny
Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe
Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie
Substancje biogenne
Klasa elementów ﬁzykochemicznych
Klasa elementów ﬁzykochemicznych specyﬁczne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

II

-

DOBRY

BARDZO DOBRY

spełnia wymagania

spełnia wymagania

spełnia wymagania

spełnia wymagania

spełnia wymagania

spełnia wymagania

DOBRY

BARDZO DOBRY

DOBRY
DOBRY

-

STAN EKOLOGICZNY
Obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla
których stan wód jest ważnym czynnikiem
Ocena
w ich ochronie - obszary ochrony gatunków
ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb)
Obszary chronione wrażliwe na eutroﬁzację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
Ocena
ze źródeł komunalnych
Ocena spełnienia wymagań określonych dla obszarów chronionych
STAN EKOLOGICZNY
przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych
STAN CHEMICZNY
STAN

Stan ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych San od Wołosatego do zbiornika Solina oceniony został jako dobry. Wymagania określone dla obszarów chronionych zostały spełnione.
Stan chemiczny wód został oceniony jako dobry. W rzece San stwierdzono podwyższone stężenia
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Występowanie tych substancji w wodach górnego Sanu jest zjawiskiem naturalnym i związane jest z występowaniem w zlewni Sanu złóż ropy
naftowej, w tym z naturalnymi wypływami ropy naftowej na powierzchnię. Stan wód w jednolitej części wód San od Wołosatego do zbiornika Solina określony został jako dobry.
Stan ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Solinka od Wetliny do ujścia oceniony został jako bardzo dobry. Wymagania ustalone dla obszarów chronionych zostały spełnione.
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Tab. 6.18.1.4. Wyniki klasyﬁkacji elementów jakości wód i ocena stanu jednolitej części wód powierzchniowych
Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach w 2012 r.; powiat leski, województwo podkarpackie (źródło: [171])

Nazwa i kod JCW:

Nazwa i kod punktu pomiarowo-kontrolnego:

I. Elementy biologiczne

II. Elementy hydromorfologiczne

III. Elementy ﬁzykochemiczne

Zlewnia / Dorzecze:
Rok badań:
Fitoplankton (wskaźnik ﬁtoplanktonowy IFPL)
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
Klasa wskaźnika FLORA
Wskaźnik MZB
Klasa elementów biologicznych
Klasa elementów hydromorfologicznych
Wskaźniki charakteryzujące stan ﬁzyczny
Wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe
Wskaźniki charakteryzujące zasolenie
Wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie
Substancje biogenne
Klasa elementów ﬁzykochemicznych
Klasa elementów ﬁzykochemicznych - specyﬁczne
zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne
POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

Obszary chronione będące jednolitymi częściami
wód przeznaczonymi do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności
w wodę wykorzystywaną do spożycia

Kategoria jakości wód –
wskaźniki ﬁzykochemiczne
Kategoria jakości wód –
wskaźniki bakteriologiczne
Ocena

Obszary chronione będące jednolitymi częściami
wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych,
Ocena
w tym kąpieliskowych
Obszary chronione wrażliwe na eutroﬁzację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
Ocena
źródeł komunalnych
Ocena spełnienia wymagań określonych dla obszarów chronionych
POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych
STAN CHEMICZNY
STAN

Zbiornik Solina do zapory
w Myczkowcach
PLRW20000221559
(JCW silnie zmieniona)
Zbiornik Solina
PL01S1601_1966
221.San / Wisła
2010-2012
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
DOBRY I POWYŻEJ
DOBREGO
A1
A2
spełnia wymagania
spełnia wymagania

spełnia wymagania
spełnia wymagania
DOBRY I POWYŻEJ
DOBREGO
DOBRY
DOBRY

Potencjał ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach oceniony został jako dobry i powyżej dobrego. Wymagania określone dla obszarów chronionych zostały spełnione. W wodach zbiornika nie stwierdzono zjawiska eutroﬁzacji. W ocenie według kryterium ustalonym dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, część
wód Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach zaliczona została do kategorii A2, która charakteryzuje wody dobrej jakości, wymagające typowego uzdatniania ﬁzycznego i chemicznego oraz dezynfekcji. Stan chemiczny wód został oceniony jako dobry. Stan wód w jednolitej części wód powierzchniowych Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach określony został jako dobry.
6.18.2. Ocena stanu wód podziemnych
Północna i środkowa część gminy Solina położona jest w jednolitej części wód podziemnych
Nr 158, natomiast południowa część gminy (ok. 1/3 powierzchni gminy) w jednolitej części wód
podziemnych Nr 160.
Na rys. 6.18.2.1. pokazano rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu jakości wód podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych Nr 158 i Nr 160 i klasyﬁkację stanu chemicznego wód podziemnych w punktach w 2012 r. na tle obszarów chronionych.
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Rys. 6.18.2.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu jakości wód podziemnych w jednolitych częściach
wód podziemnych Nr 158 i Nr 160 i klasyﬁkacja stanu chemicznego wód podziemnych w punktach w 2012 r., na tle
obszarów chronionych; województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)

Jednolite części wód podziemnych nr 158 i 160 nie posiadają statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu wód.
Ocenę stanu dla jednolitych części wód podziemnych o Nr 158 wykonano na podstawie wyników oznaczeń wskaźników ﬁzykochemicznych, uzyskanych w 2010 r. z 7 punktów pomiarowych:
Makłuczka (147), Bystre (151), Sanok (393), Radoszyce (396), Bezmiechowa Górna (1028), Trepcza (1193), Rabe (1878), natomiast dla JCWPd o nr 160 z 2 punktów pomiarowych Wetlina (398),
Dwerniczek (399). Ocena wykazała, że stan chemiczny i stan ilościowy jednolitych części wód podziemnych o Nr 158 i 160 jest dobry.
Państwowy Instytut Geologiczny w 2012 r. wykonał badania stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 158 w 10 punktach pomiarowych oraz w 2 punktach pomiarowych dla
JCWPd o Nr 160.
W tab. 6.18.2.1. pokazano charakterystykę punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego
w obrębie jednolitych części wód podziemnych Nr 158 i 160 oraz klasyﬁkację jakości wody w punktach pomiarowych w 2012 r.
Wykonane badania wód podziemnych w punktach pomiarowych wykazały:
1. Dwerniczek – I klasę; wody bardzo dobrej jakości,
2. Solina, Bystre, Sanok, Radoszyce, Wetlina - II klasę; wody dobrej jakości,
3. Bircza, Bezmiechowa Górna, Trepcza – III klasę; wody zadawalającej jakości,
4. Mokłuczka, Lesko – IV klasę; wody niezadawalającej jakości,
5. Rabe – V klasę; wody złej jakości.
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Wskaźnikami decydującymi o IV klasie jakości wód były: stężenia jonu amonowego, wodorowęglany oraz bor, natomiast o V klasie zadecydowały stężenia arsenu i boru.
W granicach gminy Solina zlokalizowany jest punkt pomiarowy Solina (150). Badania wód podziemnych w tym punkcie pomiarowym wykazały II klasę (wody dobrej jakości), a więc wody podziemne w tym punkcie pomiarowym charakteryzują się dobrym stanem chemicznym.
Tab. 6.18.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód
podziemnych i klasyﬁkacja wód w punktach pomiarowych na obszarach JCWPd Nr 158 i 160 w 2012 r.; województwo
podkarpackie (źródło: [106])
Numer
punktu
pomiarowego

Miejscowość
/gmina
/województwo

Współrzędne
Identyﬁkator UE PUWG 1992 X/
PUWG 1992 Y

Stratygraﬁa

Charakter
zwierciadła

Typ ośrodka

Użytkowanie
terenu

Klasa
jakości
w punkcie
w 2012 r.*

Punkty zlokalizowane Nr JCWPd - 158
147

148

150

151

393

396

1028

1193

1875

1878

Mokłuczka
/Błażowa
/podkarpackie
Bircza
/Bircza
/podkarpackie
Solina
/Solina
/podkarpackie
Bystre
/Baligród
/podkarpackie
Sanok
(gm. miejska)
/podkarpackie
Radoszyce
/Komańcza
/podkarpackie
Bezmiechowa
Górna/Lesko
/podkarpackie
Trepcza
/Sanok
/podkarpackie
Lesko
/Lesko
/podkarpackie
Rabe
/Baligród
/podkarpackie

PL01G158_001

723913,6161
231315,3041

PgPc

swobodne

porowoszczelinowy

łąki i pastwiska

IV

PL01G158_003

750367,3391
208488,8427

PgOl

napięte

porowoszczelinowy

łąki i pastwiska

III

PL01G158_002

750248,5966
176190,7018

Pg+Ng

źródło

porowoszczelinowy

roślinność
drzewiasta
i krzewiasta

II

PL01G158_009

737449,0288
166194,8992

PgOl

źródło

porowoszczelinowy

lasy

II

733913,4092
193440,3219

PgOl

źródło

porowoszczelinowy

lasy

II

PL01G158_008

722291,1868
164085,0109

PgOl

źródło

porowoszczelinowy

roślinność
drzewiasta
i krzewiasta

II

PL01G158_007

746277,4514
187714,5855

PgOl

Źródło

porowoszczelinowy

zabudowa
wiejska

III

PL01G158_004

730667,7987
196692,2817

Q

swobodne

porowy

zabudowa
wiejska

III

PL01G158_006

741077,7067
183141,5335

PgOl

swobodne

porowoszczelinowy

zabudowa
miejska luźna

IV

PL01G158_010

736266,0065
165613,9554

K1

swobodne

porowoszczelinowy

lasy

V

PL01G158_005

Punkty zlokalizowane Nr JCWPd - 160
398

399

Wetlina
/Cisna
/podkarpackie
Dwerniczek
/Lutowiska
/podkarpackie

PL01G160_001

755185,2141
147970,4998

PgOl

Źródło

porowoszczelinowy

PL01G160_002

767353,3711
155917,3785

PgOl

Źródło

porowoszczelinowy

roślinność
drzewiasta
i krzewiasta
roślinność
drzewiasta
i krzewiasta

II

I

Opis symboli stratygraﬁcznych:
Q – piętro wodonośne czwartorzędowe; wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki)
Pg , PgOl , Pg+Ng - piętro wodonośne paleogeńskie; wody szczelinowo-porowe w utworach piaskowcowo-łupkowych (ﬂiszowych)
K1 – piętro wodonośne kredowe ; wody szczelinowo-porowe w utworach piaskowcowych.
* Klasyﬁkacja jakości wody w punkcie – według rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).

6.18.3. Ocena jakości powietrza
Na obszarze gminy Solina 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. 6.18.3.1.-6.18.3.4. przedstawiono średnioroczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń na obszarze gminy Solina.
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* dopuszczalne stężenie średnioroczne dwutlenku siarki normowane jest jedynie w kryterium ochrony roślin (20 μg/m3)

Rys. 6.18.3.1. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na obszarze gminy Solina; powiat leski, województwo
podkarpackie (źródło: [2])
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Rys. 6.18.3.2. Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na obszarze gminy Solina; powiat leski, województwo
podkarpackie (źródło: [2])
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Rys. 6.18.3.3. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na obszarze gminy Solina; powiat leski, województwo
podkarpackie (źródło: [2])
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stężenie pyłu PM2,5
[μg/m3] .
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Rys. 6.18.3.4. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze gminy Solina; powiat leski, 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).
6.18.4. Ocena klimatu akustycznego
Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Solina wykonane zostały w 2009 r. Pomiary wykonane zostały w miejscowości Polańczyk w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych. Pierwszy punkt pomiarowo-kontrolny umiejscowiony został przy ul. Zdrojowej w streﬁe A ochrony uzdrowiskowej. Jest to droga gminna o długości 2,3 km, przecinająca półwysep, prowadząca do parkingu samochodowego na końcu półwyspu i zbiornika Solina. Drugi punkt pomiarowo-kontrolny umiejscowiony został przy ul. Bieszczadzkiej w streﬁe B ochrony uzdrowiskowej przy drodze wojewódzkiej nr 894. Otoczenie tego punktu pomiarowo-kontrolnego stanowią budynki mieszkalne, jednorodzinne z działalnością usługową.
Pomiary hałasu komunikacyjnego połączone z pomiarami natężenia ruchu drogowego wykonane
zostały w miesiącu lipcu i grudniu. Największe natężenie ruchu wszystkich pojazdów (lekkich i ciężkich) zaobserwowano w okresie letnim: ul. Zdrojowa: 317 pojazdów na godzinę, ul. Bieszczadzka:
792 pojazdy na godzinę. W okresie zimowym liczba przejeżdżających pojazdów była znacznie mniejsza. W ciągu godziny na ul. Zdrojowej odnotowano 84 pojazdy, a na ul. Bieszczadzkiej 252 pojazdy.
Przeprowadzone badania wykazały w punkcie pomiarowo-kontrolnym przy ul. Zdrojowej przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (wskaźniki LDWN i LN). Odnotowane przekroczenia związane są ze wzmożonym ruchem pojazdów w sezonie letnim. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż
dotyczy strefy A ochrony uzdrowiskowej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sanatoryjnych.
Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w miejscowości Polańczyk podano w tab. 6.18.4.1.
Tab. 6.18.4.1. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Polańczyku w 2009 r.; gmina Solina, powiat leski,
województwo podkarpackie (źródło: [171])
Długookresowy poziom
dźwięku
[dB]

Nazwa ulicy

Dopuszczalny poziom
hałasu
[dB]*

Wielkość przekroczenia
LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

dB

dB

ul. Zdrojowa
(strefa A ochrony uzdrowiskowej)

63

56

50

45

13

11

ul. Bieszczadzka
(strefa B ochrony uzdrowiskowej )

62

55

68

59

-

-

*Według norm obowiązujących w 2009 r.
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6.18.5. Ocena promieniowania elektromagnetycznego
Badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Solina wykonano w 2011 r.
Punkt pomiarowy zlokalizowany został na obszarze miejscowości Solina poza strefami ochrony
uzdrowiskowej. Na rys. 6.18.5.1. pokazano lokalizację punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycznych w gminie Solina w 2011 r. na tle obszarów chronionych.
Zbadany poziom pola elektromagnetycznego w środowisku był niski, kształtował się poniżej
0,4 V/m, czyli poniżej progu czułości stosowanej sondy pomiarowej.

Rys. 6.18.5.1. Położenie punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycznych w gminie Solina w 2011 r., na
tle obszarów chronionych; powiat leski, województwo podkarpackie (Lipińska E.J., Rybak T.)
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