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WSTĘP

INTRODUCTION

Przyroda i dziedzictwo kulturowe stanowią bogactwo każdego kraju i są dobrem 
publicznym, które należy nie tylko chronić i pielęgnować, ale też wykorzystywać dla 
rozwoju turystyki zgodnie z zachowaniem zasad równowagi. Poszczególne regiony 
naszego kraju starają się wykorzystywać posiadany potencjał przyrodniczy i kulturowy 
w sposób przynoszący im możliwie duże korzyści społeczno-ekonomiczne.

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w turystyce na pewno nie jest proste i wy-
maga zmian postawy i działań wśród reprezentantów usług turystycznych. Ochrona 
środowiska przyrodniczego i kulturowego w turystyce jest zagadnieniem złożonym 
ze względu na wielość i różnorodność rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które 
często jedynie w sposób pośredni regulują istotne kwestie dotyczące tej ważnej dzie-
dziny życia społecznego. W każdym działaniu należy mieć także na uwadze dobro 
i zdrowie człowieka, zarówno społeczności lokalnej, jak też turystów przebywających 
na danym obszarze.

Zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym, zwłaszcza w aspekcie 
jego ochrony, stają się coraz bliższe współczesnemu człowiekowi, co nie oznacza, 
że osiągnęliśmy wystarczający poziom świadomości ekologicznej. Jedną z metod 
właściwego kształtowania postaw prośrodowiskowych, a także edukacji ekologicznej 
jest publikowanie materiałów podkreślających ideę ochrony przyrody i środowiska 
kulturowego oraz wdrażanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju społeczno-

-gospodarczego.
Liczne mezoregiony województwa podkarpackiego, w tym Pogórze Dynowskie, 

charakteryzują się ogromną różnorodnością środowiska przyrodniczego i krajobrazów, 
bogactwem dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz urzeka-
jącą gościnnością jego mieszkańców. Powyższe determinanty walorów turystycznych 
zapewniają turystom niezapomniane wrażenia z odbywanych podróży, natomiast dla 
ludności lokalnej stanowią istotne zasoby dla rozwijania różnorodnych form aktyw-
ności społeczno-gospodarczej, stanowiąc zarazem dodatkowe źródło dochodów (np. 
z realizacji usług agroturystycznych).

Możliwości rozwoju turystyki zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
podejmowanie działań związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego na terenie Pogórza Dynowskiego determinowane są przez szereg czynników 
o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich istotne znaczenie mają występujące na 
tym terenie zasoby turystyczne, które w dużej części są wynikiem działalności czło-
wieka zmierzającej do wykreowania atrakcji i produktów turystycznych mogących 
stanowić główny motyw przyjazdu turystów.

Dla zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz zainteresowania nimi turystów 
i lokalnej społeczności, należy dążyć do ich ochrony, a zarazem możliwie szerokiej 
dostępności. Ochronie muszą podlegać zarówno walory przyrodnicze, jak też kultu-
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rowe, co powinno się wyrażać w dbałości o czystość zasobów wodnych, właściwym 
gospodarowaniu odpadami, poszukiwaniu możliwości pozyskiwania energii z odna-
wialnych źródeł, dbaniu o estetykę obiektów i czystość otoczenia.

Przedmiotem niniejszej monografii są zagadnienia dotyczące ochrony środowi-
ska przyrodniczego oraz poszanowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego 
w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym turystyki zrównoważonej na obszarze 
województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem Pogórza Dynowskiego. 
Problematyka prac koncentruje uwagę na różnych działaniach związanych z ochroną 
wód dorzecza Sanu przed zanieczyszczeniami komunalnymi i przemysłowymi, moż-
liwością zagospodarowania osadów ściekowych do uprawy roślin energetycznych i ich 
wykorzystania w gospodarstwach wiejskich, wykorzystania dziedzictwa kulturowego 
w jego materialnej i niematerialnej formie, z uwzględnieniem zróżnicowanych pozio-
mów aktywności turystycznej na terenie gmin, powiatów i regionu. Obejmuje kon-
tekst uwarunkowań przyrodniczych, ekologicznych, kulturowych, zasobów ludzkich, 
edukacyjnych w rozwoju turystyki i rekreacji, współczesnych tendencji i dynamiki 
tego rozwoju oraz określenia pozycji gospodarki, w tym turystyki zarówno w rozwoju 
ekonomicznym, jak i społecznym. Podjęte w publikacji zagadnienia można odnieść 
także do innych regionów naszego kraju.

Głównym celem niniejszej monografii jest wskazanie na istotną rolę turystyki 
w kształtowaniu właściwych postaw społecznych w stosunku do bardzo delikatnych 
i wrażliwych na działalność gospodarczą, w tym turystyczną, przyrodniczych elemen-
tów środowiska oraz historycznych obiektów dziedzictwa kulturowego województwa 
podkarpackiego. 

Opracowanie poświęcone jest szeroko pojętej problematyce rozwoju turystyki na 
obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo. Ponadto obejmuje zagadnienia dotyczą-
ce kontroli jakości środowiska przyrodniczego, instrumentów ochrony środowiska 
i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym oraz prezentacji walorów tury-
stycznych województwa podkarpackiego, a w szczególności Pogórza Dynowskiego. 

Prezentując wyniki badań Autorów, z różnych ośrodków naukowych, starano 
się zwrócić uwagę Czytelników na wielowymiarowość uwarunkowań wpływających 
na jakość środowiska przyrodniczego i poziom życia człowieka oraz zachowania 
dziedzictwa kulturowego.

Opublikowana monografia pt. „Zrównoważona gospodarka zasobami przyrod-
niczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki” 
obejmuje 23 artykuły składające się na trzy części publikacji. Tematyka poszczegól-
nych publikacji związana jest z problematyką szeroko pojętej ochrony środowiska 
przyrodniczego, głównie oceny jakości wód, osadów ściekowych oraz odpadów, wyko-
rzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego dla rozwoju różnych form turystyki 
uprawianej głównie na terenach wiejskich, jak też roli człowieka w kształtowaniu 
przestrzeni turystycznej. 

Artykuły podzielono na trzy grupy tematyczne, które są zarazem częściami 
monografii. Pierwsza część monografii: „Gospodarka wodami, ściekami i odpadami 
w aspekcie ochrony środowiska”, obejmuje 9 opracowań dotyczących zagadnień 
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ochrony środowiska, głównie w aspekcie jakości i bezpieczeństwa wody, gospodarki 
wodno-ściekowej z naukowej perspektywy oraz zagospodarowania osadów ścieko-
wych i odpadów.

Druga część publikacji: „Potencjał i problemy rozwoju turystyki na Pogórzu 
Dynowskim”, obejmuje również 9 artykułów, których treść traktuje o zasobach przy-
rodniczych i kulturowych, możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystyki, stanu 
infrastruktury oraz struktury ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. 

Część trzecia: „Rola człowieka w kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni tury-
stycznej”, zawiera 5 artykułów o tematyce związanej z szeroko pojętym krajobrazem 
przyrodniczym i antropogenicznym, rolą samorządu terytorialnego w rozwoju tury-
styki, planowaniem przestrzennym oraz funkcjonowaniem Programu Strategicznego 

„Błękitny San”, jako przykładu aktywności administracji samorządowej w ramach 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. 

Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie monografia stanowi kolejną publikację z zakresu edukacji doty-
czącej ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego województwa 
podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rozwoju turystyki na 
Pogórzu Dynowskim oraz promocji produktów turystycznych. 

Prezentowany w wydawnictwie materiał powinien pełnić kilka funkcji, a miano-
wicie: inspirować do dalszych badań nad tą niezwykle ważną i obszerną problematyką, 
powinien być wykorzystany dla celów dydaktycznych, co może pozytywnie wpływać 
na rozwój świadomości w odniesieniu do propagowania turystyki wiejskiej zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju i pobudzania aktywności społeczno-gospo-
darczej obszaru recepcji turystycznej. Ponadto może stanowić element pomocniczy 
w praktycznych działaniach władz samorządowych oraz społeczności na obszarach 
o szczególnie cennych walorach przyrodniczych i kulturowych. 

Wydawcy publikacji wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona do kontynuowania 
badań w zakresie podjętej problematyki, tj. wykorzystania potencjału przyrodniczego 
i kulturowego Pogórza Dynowskiego dla rozwoju turystyki i rekreacji, poprawy jakości 
środowiska, z korzyścią dla turystów i społeczności lokalnej. Autorzy i redaktorzy 
niniejszej monografii mają nadzieję, że zamieszczone w niej publikacje naukowe 
i popularnonaukowe spotkają się z zainteresowaniem Czytelników.

W imieniu Autorów opracowania wyrażamy nadzieję, iż dla wszystkich Czytelników, 
tj. organizatorów turystyki i rekreacji, badaczy zagadnień związanych z przedsiębior-
czością w turystyce, samorządowców, studentów i młodzieży szkolnej, zgłębiających 
tajniki tej dyscypliny, niniejsza monografia będzie inspiracją do działań oraz pomocą 
w rozwiązywaniu praktycznych problemów na rynku usług turystycznych. Mamy 
nadzieję, że przekazana wiedza przyczyni się do zrównoważonego rozwoju turystyki 
i rekreacji, poprawy jakości środowiska, z korzyścią dla turystów i społeczności lokalnej, 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego województwa podkarpackiego 
oraz promocji nowych produktów turystycznych. 

Jan Krupa i Krzysztof Szpara
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SYSTEMATYKA OBIEKTÓW RETENCYJNYCH

Streszczenie
Funkcjonowanie systemów odwodnieniowych bardzo często wymaga stosowania obiektów 

pozwalających na zwiększenie pojemności retencyjnej systemu, która jest szczególnie istotna 
podczas wystąpienia bardzo intensywnych zdarzeń opadowych. W obecnej praktyce inżynier-
skiej wykorzystuje się szeroko rozumiane obiekty retencyjne, które w systemie kanalizacyjnym 
bądź odwodnieniowym mogą zasadniczo pełnić różne funkcje. 

Biorąc to pod uwagę, w pracy dokonano przeglądu literaturowego na temat istniejących (sto-
sowanych) kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Przedstawiono także podział zbiorników 
retencyjnych ze względu na różne kryteria, m.in. pełnioną przez nie funkcję w systemie kana-
lizacyjnym, układ hydrauliczny komór zbiornika, konstrukcję, usytuowanie na sieci kanaliza-
cyjnej, sposób funkcjonowania czy warunki dopływu do niego ścieków. Przedstawione w pracy 
rozwiązania zbiorników retencyjnych zostały scharakteryzowane wraz z dokonaniem analizy 
ich przydatności w poszczególnych przypadkach projektowych. Dokonana charakterystyka 
zbiorników retencyjnych wskazała na możliwość uzyskania określonych korzyści w zakresie 
zwiększenia efektu kubaturowego lub istotnych korzyści eksploatacyjnych. W opracowaniu 
zasygnalizowano także ograniczenia w stosowaniu poszczególnych rozwiązań zbiorników re-
tencyjnych.

Słowa kluczowe: zbiorniki retencyjne, systematyka, wody opadowe

TAXONOMY OF RETENTION FACILITIES

Summary
The functioning of drainage systems often require the use of facilities allowing for an in-

crease of retention capacity of the system. This is especially important during an extremely 
intense rainfall events. In current engineering practice, are used retention facilities, which can 
perform various functions. Taking this into account, in the paper reviews the literature on ex-
isting (used) retention facilities. In the paper presents also the systematics of reservoirs due to 
different criteria, among others, their function in the sewer system, their hydraulics, location 
on the sewerage system, the conditions of inflow to retention facilities. Solution of retention 
facilities being presented in the paper have been characterized, along with making the analysis 
of their usefulness in specific cases.

Conducted research allow to indicate the possibility of obtaining specific benefits in terms of 
increasing the cubature effect and significant performance benefits.

Keywords: underground tank, storage reservoir, taxonomy, stormwater

1. Wprowadzenie

Intensyfikacja zjawisk opadowych [1, 4, 17, 19, 21, 25, 29, 36] oraz urbanizacja 
terenów biologicznie czynnych [3, 27, 34], skutkująca uszczelnianiem tych powierzchni, 
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wywiera negatywny wpływ na gospodarkę wodno-ściekową zlewni miejskich. Te dwa 
ważne aspekty implikują niekorzystne zwiększanie się strumienia objętości spływu 
powierzchniowego [44, 45], co powoduje kierowanie większej objętości ścieków do 
systemów kanalizacyjnych, zaburzając tym samym naturalny cykl hydrologiczny 
(ryc. 1). W konsekwencji tego, prawidłowe funkcjonowanie istniejącej infrastruktury 
odwodnieniowej jest utrudnione, a bardzo często wręcz niemożliwe ze względu na 
niewystarczającą przepustowość hydrauliczną tych sieci. 

 Ryc. 1. Bilans wodny zlewni w zależności od sposobu jej zagospodarowania:

a – zlewnia naturalna, b – uszczelnienie zlewni 10–20%, c – uszczelnienie zlewni 35–50%,
d – uszczelnienie zlewni 75–100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Fidala-Szope, A. Koczyk, H. Sawicka-Siarkiewicz, 
Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami burzowymi w kanalizacji ogólnospławnej, 

Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1997.

Dostosowanie istniejących systemów kanalizacyjnych do zwiększonego strumienia 
objętości przepływających ścieków jest możliwe dzięki wykorzystaniu retencji wód 
opadowych [11], która pozwala odciążyć hydraulicznie sieci kanalizacyjne i obiekty 
z nią związane. Podstawowym jej elementem są obiekty zapewniające możliwość 
okresowego magazynowania nadmiaru ścieków deszczowych, wśród których można 
wyróżnić zbiorniki retencyjne [6].
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Równocześnie ze stosowaniem zbiorników retencyjnych znajdują zastosowanie 
inne obiekty kubaturowe, które pozwalają na odprowadzenie wód opadowych do 
gruntu, wśród których należy wyróżnić obiekty infiltracyjne i retencyjno-infiltracyjne. 

Badania przeprowadzone w tym zakresie przez licznych autorów [10, 42, 43, 47, 
50] potwierdziły, że retencja powierzchniowa wód opadowych i odprowadzenie ich 
bezpośrednio do gruntu są zabiegami koniecznymi, ponieważ umożliwiają znaczące 
zmniejszenie odpływu ścieków do sieci [15, 28, 42]. Wyniki tych badań wskazują także 
na konieczność odejścia od zwyczaju tradycyjnej gospodarki ściekami deszczowymi, 
polegającej na jak najszybszym ich odprowadzeniu do wód powierzchniowych.

Wykorzystanie obiektów retencyjnych może dodatkowo nieść ze sobą pozytywne 
skutki w zakresie ochrony jakości wody w odbiornikach. Literatura przedmiotu [9, 16] 
wskazuje, że ścieki deszczowe niekorzystnie wpływają na jakość wód powierzchniowych. 
Jest to rezultatem kontaktu spływów wód opadowych z zanieczyszczoną powierzchnią 
zlewni oraz kumulacji zanieczyszczeń powietrza w opadzie atmosferycznym. 

W efekcie tego ścieki deszczowe przyjmują niekorzystne parametry fizykoche-
miczne [24, 39]. Jak to zauważyli Fidala-Szope i Koczyk [14], zjawisku temu można 
skutecznie przeciwdziałać, projektując obiekty retencyjne, które zapewniają redukcję 
strumienia objętości ścieków przed ich zrzutem do odbiornika. 

Celem artykułu jest dokonanie systematyki obiektów retencyjnych wraz z ich 
syntetyczną charakterystyką w świetle badań krajowych i zagranicznych.

2. Zbiorniki retencyjne

W dostępnej literaturze branżowej, tak polskiej, jak i zagranicznej, występują 
różne definicje pojęcia zbiornik retencyjny, wśród których można zauważyć podział na 
dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich reprezentują definicje dotyczące zbiorników 
retencyjnych związanych z ciekami wodnymi, natomiast drugą – zbiorniki retencyjne 
wykorzystywane w systemach kanalizacyjnych. 

Ustawa Prawo wodne [51] przedstawia zbiorniki retencyjne jako budowle przeciw-
powodziowe. Niewiele dokładniejsze sformułowanie przedstawia Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu [35], który definiuje je jako obiekty powstające po-
przez sztuczne przegrodzenie doliny rzeki zaporą, w której umieszcza się urządzenie 
spustowe. Zdecydowanie bardziej wyczerpującą definicję przedstawili w swojej pracy 
Marton i inni [32], w której zbiorniki retencyjne opisane są jako urządzenia, których 
głównym celem jest magazynowanie wód powierzchniowych do celów ochrony prze-
ciwpowodziowej, dla elektrowni wodnych lub rekreacji. Podobnego zdania byli Xi-An 
Yin i inni [54], bowiem opisali oni zbiorniki retencyjne jako ważne obiekty służące 
kontrolowaniu i zarządzaniu przepływami w rzekach. Zaznaczyli oni, że poprzez 
regulację przepływów zgodnie z potrzebami człowieka można w dużym stopniu 
przyczynić się do polepszenia stanu społecznego w zakresie energetyki wodnej, za-
pewnienia zaopatrzenia w wodę i ochronę przeciwpowodziową. Definicja ta pokrywa 
się z definicją zbiornika zaporowego przedstawioną przez Koszelnika [26]. Natomiast 
zupełnie odmiennie zbiorniki retencyjne przedstawili w swojej pracy Wurbs i inni 
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[53], sprecyzowali je jako urządzenia niezbędne do rozwoju niezawodnego systemu 
zaopatrzenia w wodę i stanowiące główny składnik zasobów rzeki.

Drugą grupę definicji wykorzystali w swoich pracach liczni naukowcy [20, 25, 
40, 52], którzy opisują zbiorniki retencyjne jako obiekty przechwytujące i magazy-
nujące okresowo wody deszczowe, wskazując tym samym ich przyporządkowanie do 
powierzchni zurbanizowanych. 

Nieco dokładniejszej interpretacji można doszukać się w pracy Stec [46], która 
opisuje zbiorniki retencyjne jako nieodłączny element współczesnych systemów 
kanalizacyjnych. Zgodnie z jej opisem ich podstawowym zadaniem jest regulowanie 
przepływem ścieków deszczowych i ogólnospławnych do oczyszczalni, a dodatkowo 
mogą one służyć do ograniczenia falowych zrzutów ścieków do odbiornika.

Analizowane urządzenia zostały precyzyjnie opisane w pracach [22, 23], w których 
termin zbiornik retencyjny uzupełniono o określenie pozwalające na zidentyfikowanie 
miejsca jego wykorzystania np. kanalizacyjny zbiornik retencyjny. Opisane rozwiązanie 
dotyczyło urządzenia pozwalającego w okresowych szczytowych przepływach na 
przechwycenie i czasowe zatrzymywanie objętości ścieków deszczowych z możliwo-
ścią stopniowego ich odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej. Dobrym przykładem 
jest także praca Imhoffa i Imhoffa [18], którzy precyzują zbiornik retencyjny jako 
zbiornik ścieków deszczowych. 

Słyś w swojej pracy [13] używa bezpieczniejszego sformułowania, które dotyczy 
obiektu służącego do zamierzonej retencji wód opadowych. Zgodnie z jego interpre-
tacją zadaniem tych urządzeń jest transformacja niekorzystnego przebiegu funkcji 
odpływu wód deszczowych w czasie (charakteryzującego się dużym chwilowym 
natężeniem i krótkim czasem trwania) w bardziej korzystny spłaszczony hydrogram 
(o mniejszym natężeniu i dłuższym czasie).

Analiza polskich źródeł pokazała, że zbiornik retencyjny może dotyczyć zbiorni-
ka wodnego lub zbiornika kanalizacyjnego, przy czym częściej sugeruje on związek 
z rzekami lub obiektami przeciwpowodziowymi.

Z kolei w literaturze anglojęzycznej istnieje jasny podział omawianej terminologii. 
Przykładowo wyróżnić można tutaj terminy storage reservoirs i water storage reservoir, 
które oznaczają wodny zbiornik retencyjny związany z rzekami. Równolegle funkcjo-
nuje także szeroka grupa urządzeń związanych z systemami odwodnień (detention 
facilitis) [37], w których można wyróżnić: 

 � underground (detention) vault (tank) [36, 50] (podziemny kanalizacyjny zbior-
nik zamknięty),

 � detention/retention storage/tank [4, 13, 17] (otwarty zbiornik na wody deszczowe),
 � basins facility, detention (retention) basins [5, 7, 13, 33] (polder zalewowy),
 � stormwater tanks [27, 31, 53] (otwarty zbiornik na wody deszczowe).

3. Podział zbiorników retencyjnych

W pracach [2, 8, 20] opisano kanalizacyjne zbiorniki retencyjne, które mogą peł-
nić funkcję obiektów: akumulujących, odciążających i oczyszczających. Ze względu 
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na ich różne przeznaczenie odmienna jest także procedura służąca do obliczenia ich 
niezbędnej pojemności retencyjnej. 

Na rycinie 2 przedstawiono podział zbiorników retencyjnych, w którym pod-
stawowym kryterium jest pełniona przez nie funkcja w systemie kanalizacyjnym .

Ryc. 2. Podział zbiorników retencyjnych ze względu na pełnione przez nie funkcje 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Dziopak, Modelowanie wielokomorowych zbiorników 
retencyjnych w kanalizacji, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

Zbiorniki akumulacyjne służą przede wszystkim do przechwytywania pierwszej 
fali spływu ścieków podczas pogody deszczowej. Szczególnie zalecane są dla systemów 
ogólnospławnych, gdzie następuje rozcieńczenie ścieków bytowo-gospodarczych 
ściekami deszczowymi. Stosując takie rozwiązanie zbiornika retencyjnego, umożliwia 
się ochronę odbiornika przed nagłym zrzutem ścieków o dużym zanieczyszczeniu, 
co pozwala na poprawę stanu fi zykochemicznego odbiornika [8].

Innym typem obiektów są rozwiązania zbiorników odciążających, które mają 
za zadanie zmniejszyć strumień objętości ścieków transportowanych systemem 
kanalizacyjnym. Wykorzystanie tych obiektów umożliwia odciążenie hydraulicznie 
przeciążonych obiektów i kanałów [47].

W przypadku systemów kanalizacji deszczowej, w których zakłada się zrzut 
całości objętości cieczy do odbiornika, korzystnym jest stosowanie zbiorników pod-
czyszczających. Pozwalają one na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń i uzyskanie 
jego dopuszczalnych dla odbiornika norm [2, 31]. Cechą charakterystyczną tych 
obiektów jest konieczność przetrzymywania ścieków przez określony czas, niezbędny 
do procesu sedymentacji [48]. 

Kolejnym kryterium, systematyzującym zbiorniki retencyjne, jest ich układ hydrau-
liczny [7]. Na rycinie 3 przedstawiono różne rozwiązania zbiorników w zależności od 
ich układu hydraulicznego retencji ścieków [10, 22, 23]. W zbiornikach grawitacyjnych 
zarówno dopływ, jak i odpływ ścieków ze zbiornika następuje w wyniku działania 
siły grawitacji [23]. Obiekty te można podzielić na jedno- i wielokomorowe [8, 10].  
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Ryc. 3. Podział zbiorników retencyjnych ze względu na układ hydrauliczny komór

Źródło: Opracowanie własne

Zbiorniki jednokomorowe zawierają pojedynczą komorę, w której następuje 
przepływ i akumulacja ścieków. Natomiast rozwiązania wielokomorowe posiadają 
co najmniej dwie komory. Pierwsza z nich, o małej kubaturze, umożliwia uzyskanie 
w stosunkowo krótkim czasie maksymalnych wartości napełnienia i natężenia odpły-
wu ścieków oraz pozwala na sterowanie pracą pozostałych komór. Pozostałe komory 
o funkcjach akumulacyjnych służą jedynie do magazynowania nadmiaru cieczy. 

Z kolei zbiorniki grawitacyjno-pompowe [43, 46] są obiektami, które do pra-
widłowego funkcjonowania wymagają dostarczenia energii elektrycznej [23, 45]. 
Związane jest to z koniecznością stosowania pomp ściekowych umożliwiających 
napełnianie lub opróżnianie wybranych komór zbiornika. Zaletą tych zbiorników 
jest możliwość ograniczenia powierzchni gruntu pod zabudowę, co jest szczególnie 
istotne na terenach zabudowanych. 

Zupełnie innym rozwiązaniem są zbiorniki grawitacyjno-podciśnieniowe [22, 
23], które stanowią podgrupę zbiorników wielokomorowych, w których funkcjono-
wanie komory akumulacyjnej następuje pod wpływem podciśnienia generowanego 
za pomocą zainstalowanych w niej pomp próżniowych. 

Kolejny podział zbiorników retencyjnych, klasyfikujący je w zależności od usy-
tuowania na sieci kanalizacyjnej, został przedstawiony w pracy Calabr  i Viviani [7]. 
Na rycinie 4 zobrazowano zbiornik retencyjny typu on-line, który charakteryzuje się 
usytuowaniem urządzenia w ciągu kolektora kanalizacyjnego [7]. 
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Ryc. 4. Schemat ideowy zbiornika typu on-line

Źródło: Opracowanie własne

Alternatywnym rozwiązaniem są zbiorniki, które sytuowane są na tzw. by-passie 
i określane są jako zbiorniki off-line (ryc. 5). Doprowadzenie ścieków w tym rozwiązaniu 
realizowane jest poprzez przelew zaprojektowany w ciągu kolektora kanalizacyjnego. 
Ten układ zbiornika, dzięki swoim zaletom, może być z powodzeniem realizowany 
w praktycznie każdych warunkach terenowych [5]. 

Ryc. 5. Schemat ideowy zbiornika typu off-line

Źródło: Opracowanie własne

W swojej pracy Edel [12] przedstawił klasyfikację kanalizacyjnych zbiorników 
retencyjnych ze względu na konstrukcję. Wyróżnił on przede wszystkim zbiorniki 
otwarte i zbiorniki zamknięte.

Zbiorniki otwarte, najczęściej o budowie ziemnej lub żelbetowej, mogą być sto-
sowane, gdy wykluczone jest zagrożenie higieniczne [5]. Badania opisane w pracach 
[33, 41] wskazały, że tego typu zbiorniki służą do przechowywania wód opadowych 
i opóźniania ich odpływu w zlewni, stanowiąc tym samym nieodłączny element 
systemów małej retencji. Gdy w ściekach występuje duże stężenie zanieczyszczeń 
fermentujących, Edel [12] zaleca stosowanie zamkniętych zbiorników podziemnych. 
Obiekty te mogą być wykonane z żelbetu lub z tworzyw sztucznych [32, 52]. 

Inny podział zbiorników przedstawiony został w pracy Rossmana [37], w której 
opisał on klasyfikację zbiorników ze względu na warunki odpływu ścieków, wśród 
których wyróżnił obiekty retencyjne i detencyjne. Różnice w budowie tych obiektów 
przedstawiono na rycinie 6.
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Ryc. 6. Idea retencji i detencji

a – zbiornik detencyjny, b – zbiornik retencyjny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: L.A. Rossman, Storm water management model 
User’s manual version 5.0, Cincinnati 2010, s. 1–285.

Zgodnie z instrukcją SWMM przykładem obiektów retencyjnych mogą być zbiorniki 
bezodpływowe, których opróżnianie realizowane jest poprzez przelew usytuowany 
w górnej części zbiornika lub/i poprzez parowanie [48]. Innym przykładem tego typu 
obiektów retencyjnych są zbiorniki typu on-site, które służą do zagospodarowania wód 
w miejscu ich powstania [13]. Z kolei obiekty detencyjne (ryc. 6a), zgodnie z pracą 
Rossmana [37], charakteryzują się dopływem cieczy w górnej części zbiornika i ich 
odpływem kanałem umieszczonym przy jego dnie. Zbiorniki te mogą funkcjonować 
jako zbiorniki redukujące przepływ ścieków lub tzw. zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne.

Analiza literatury przedmiotu skłoniła Autora do zaproponowania dodatkowego 
podziału zbiorników retencyjnych dla wód opadowych ze względu na realizowany 
odpływ ze zbiornika (ryc. 7).
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Ryc. 7. Propozycja podziału zbiorników retencyjnych

Źródło: Opracowanie własne

4. Podsumowanie

Zbiorniki retencyjne stanowią nieodłączny element nowoczesnych systemów 
odwodnieniowych, a konieczność ich stosowania szczególnie w silnie zurbanizo-
wanych zlewniach miejskich jest coraz częściej dostrzegana przez wielu badaczy 
i praktyków. 

Jak to opisał Suligowski [49], „Prowadzenie inwestycji z zastosowaniem nietypowych 
technologii staje się nieuniknione w warunkach centrów dużych miast”. Potwierdza to 
także Słyś [44], który wskazuje na znaczące zalety we wdrażaniu podziemnej retencji 
w zlewniach miejskich, które wynikają przede wszystkim z braku dostępnego terenu 
pod realizację wielkopowierzchniowych obiektów gospodarki wodami opadowymi.

Analiza dostępnych rozwiązań zbiorników retencyjnych wskazuje, że w zależności 
od potrzeb można zastosować odmienne rozwiązania zbiorników, które różnią się 
między sobą przede wszystkim układem hydraulicznym przepływu ścieków. Dlatego 
wybór najkorzystniejszego rozwiązania obiektu retencyjnego może nastąpić dopiero 
po szczegółowej analizie warunków lokalnych i hydraulicznych, w jakich dany obiekt 
będzie funkcjonował. 

Dodatkowo przeprowadzona analiza stanu wiedzy wykazała, że w polskiej li-
teraturze branżowej nie ma ściśle sprecyzowanej defi nicji zbiornika retencyjnego. 
Zatem opisując wszelkie badania, zaleca się korzystanie z terminu zbiornik retencyjny 
z uwzględnieniem jego precyzyjnego określenia, np.:

 � wodny zbiornik retencyjny,
 � kanalizacyjny zbiornik retencyjny.

W celu ujednolicenia polskiego i anglojęzycznego tłumaczenia terminu zbiornik 
retencyjny sugeruje się go defi niować najbardziej ogólnym i adekwatnym sformuło-
waniem, jako naturalny lub sztuczny obiekt służący do chwilowego zmagazynowania 
nadmiaru objętości cieczy. 
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WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA ZLEWNI NA 
JAKOŚĆ OSADÓW DENNYCH RZEKI WISŁOK

Streszczenie
Jakość środowiska naturalnego zależy od wielu czynników. Jednym z ważniejszych są zanie-

czyszczenia obszarowe dostające się do wód powierzchniowych i podziemnych z terenów rol-
niczych. Stopień oddziaływania zanieczyszczeń rolniczych na środowisko wodne jest związany 
ze sposobem użytkowania gleb i wielkością produkcji zwierzęcej w obszarach zlewni. Do środo-
wiska wodnego dostają się składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje 
stosowane w produkcji rolniczej. Negatywne oddziaływanie rolnictwa na jakość wód przejawia 
się w formie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych azotanami, fosforanami, 
sporadycznie wykrywanymi pozostałościami chemicznych środków ochrony roślin oraz meta-
lami ciężkimi. Zanieczyszczenia charakteryzujące się małą rozpuszczalnością oraz trudno ule-
gające biodegradacji (np. pestycydy, metale ciężkie) przenikają do osadów dennych w wyniku 
procesu samooczyszczania się cieku. 

W pracy przedstawiono analizę zawartości wybranych pestycydów i metali ciężkich w osa-
dach dennych rzeki Wisłok w 2012 r., pobranych z miejsc o różnej formie zagospodarowania 
zlewni.

Słowa kluczowe: osady denne, rzeka Wisłok, pestycydy, metale ciężkie

AN INFLUENCE OF CATCHMENT MANAGEMENT 
ON THE QUALITY OF BOTTOM SEDIMENTS 

OF WISŁOK RIVER

Summary
The quality of the environment depends on many factors. One of the most important are dif-

fuse pollutants entering to the surface water and groundwater from agriculture. The degree of 
the impact of agricultural pollution on the aquatic environment is related to the way of use of 
the soil and the size of livestock production in the catchment areas. Into the aquatic environ-
ment are introduced components of mineral and natural fertilizers and other substances used 
in agricultural production. The negative impact of agriculture on water quality is manifested in 
the form of pollution of surface water and groundwater with nitrates, phosphates, occasionally 
detected residues of chemical pesticides and heavy metals. Impurities that are characterized by 
low solubility and hard-biodegradable (eg. pesticides, heavy metals) penetrate to the bottom 
sediments as a result of self-cleaning of the watercourse. 
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The paper presents an analysis of the contents of selected pesticides and heavy metals in 
bottom sediments of Wisłok in 2012, sediments were taken from places with different form of 
managing the basin.

Keywords: bottom sediments, river Wisłok, pesticides, heavy metals

1. Wprowadzenie

Wzrost liczby ludności na świecie stawia przed rolnictwem zadanie podniesienia 
intensywności uprawy roślin i chowu zwierząt gospodarskich. Warunki przyrodnicze 
istniejące na danym obszarze powinny być w taki sposób wykorzystywane, aby nie 
prowadzić do degradacji środowiska naturalnego. Gleba użytkowana w rolnictwie 
jest zasobem naturalnym, który wymaga szczególnej uwagi w celu utrzymania jej 
jakości produkcyjnej na wiele lat. Obecnie glebę zasila się sztucznymi nawozami 
i wprowadza się środki ochrony roślin (pestycydy). Chemizacja rolnictwa skutkuje 
z jednej strony wzrostem plonów, ale z drugiej wpływa niekorzystnie na jakość pro-
dukowanej żywności i stan środowiska naturalnego. Na zanieczyszczenie są narażone, 
np. zbiorniki wodne, do których związki chemiczne m.in. pestycydy i metale ciężkie 
dostają się ze spływami powierzchniowymi z terenów skażonych. Znaczna część 
związków organicznych i metali ciężkich zatrzymywana jest w osadach. Ze względu 
na ich toksyczne oddziaływanie na środowisko biologiczne, w tym na zdrowie czło-
wieka, zanieczyszczenie osadów dennych jest jednym z priorytetowych problemów 
środowiskowych [3]. 

Celem opracowania jest analiza stopnia zanieczyszczenia wybranymi metalami 
ciężkimi i pestycydami osadów dennych rzeki Wisłok na podstawie wyników badań 
Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska z 2012 r., w zależności od sposobu zagospodarowania zlewni, oraz kla-
syfikacja ich pod względem różnych kryteriów.

2. Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego

2.1.  Pestycydy 

Pestycydy są to substancje naturalne lub syntetyczne, które stosuje się w rolnic-
twie do ochrony produkcji upraw roślinnych poprzez zwalczanie różnego rodzaju 
szkodników i chorób. W zakresie ochrony zdrowia ludzkiego służą przede wszystkim 
do zwalczania komarów roznoszących choroby, ponadto znajdują zastosowanie do 
konserwacji drewna i odzieży. Ogólnie można podzielić je na: środki owadobójcze 
(insektycydy), grzybobójcze (fungicydy), chwastobójcze (herbicydy), środki przeciwko 
ślimakom (moluskocydy), gryzoniom (rodentycydy), roztoczom (akaracydy), nicie-
niom (nematocydy) i bakteriom (bakteriocydy) oraz konserwanty drewna, substancje 
odstraszające szkodniki (repelenty) i substancje usuwające liście roślin (defolianty). 
Natomiast pod względem budowy chemicznej pestycydy dzieli się na nieorganiczne 
(np. insektycydy arsenowe, fluorkowe) i organiczne (np. związki chloroorganiczne, 
fosforoorganiczne) [3, 6].
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Środki ochrony roślin charakteryzują się brakiem selektywności działania, znaczną 
trwałością w środowisku oraz zdolnością do gromadzenia się w tkankach zwierząt. 
Z powodu ich szkodliwego oddziaływania na środowisko wiele z tych związków 
zostało wycofanych z produkcji. Z grupy pestycydów chloroorganicznych poważny 
problem stanowią pozostałości DDT i jego metabolity, heptachlor, aldryna, dieldry-
na, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, γ-HCH. Źródłem tych substancji w osadach dennych są 
przede wszystkim spływy powierzchniowe z pól uprawnych i sadów. Do środowiska 
wodnego przenikają również w wyniku bezpośredniego ich stosowania do zwalczania 
roślin wodnych i owadów oraz ze ściekami powstającymi przy produkcji pestycydów 
i przy myciu urządzeń służących do spryskiwania. Substancje te w środowisku prze-
chodzą cykl przemian fizycznych, chemicznych i biologicznych. Cząsteczki wielu 
pestycydów pozostają w glebie i wodzie przez lata albo dziesięciolecia. Najdłuższy czas 
zalegania wykazują pestycydy chloroorganiczne. Ważnym problemem wynikającym 
ze stosowania pestycydów na glebę jest również to, że bardzo często blokują zmianę 
upraw na wiele lat i stwarzają problemy związane z toksycznymi pozostałościami 
w produktach rolnych. Ponadto pestycydy zawierają metale ciężkie, takie jak: arsen, 
miedź, cynk czy inne nieorganiczne związki toksyczne [6, 8, 17]. 

2.2.  Metale ciężkie

Metale ciężkie w osadach dennych to jeden z głównych czynników, który wpływa 
na ocenę stanu zanieczyszczenia osadów. Zawartość metali ciężkich, które są gro-
madzone w osadach dennych zbiornika wodnego, stanowi cenny materiał do opisu 
źródeł i losu metali w zbiorniku [10]. 

Do związków z grupy metali ciężkich należą między innymi: żelazo, miedź, man-
gan, kadm, rtęć, nikiel, ołów, cynk. W grupie metali ciężkich występują zarówno pier-
wiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu w postaci 
tzw. mikroelementów (np. cynk, żelazo), jak i metale zbędne dla procesów życiowych 
człowieka (np. kadm, rtęć, ołów). Bardzo niebezpieczny jest trwały charakter zanie-
czyszczeń metalami ciężkimi, a także ich włączanie się do łańcucha pokarmowego.

Metale ciężkie ze względu na stopień zagrożenia podzielono na następujące grupy: 
 � o bardzo wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Hg, Pb, Cd,
 � o wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Fe, Mo, Mn, 
 � o średnim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Co, Ni, 
 � o niskim stopniu potencjalnego zagrożenia, np. Zr, Sr [16].

Problem związany z metalami ciężkimi polega nie tylko na ich właściwościach 
toksycznych, ale także na zdolności do kumulowania się, czyli gromadzenia w organi-
zmie człowieka. Metale ciężkie mogą wnikać do organizmu człowieka poprzez układ 
oddechowy, pokarmowy oraz przez skórę, a skutki ich działania mogą ujawniać się po 
wielu latach [16]. Do najważniejszych źródeł metali ciężkich w glebie zaliczyć należy 
skałę macierzystą, emisje przemysłowe, komunikacyjne, gospodarkę komunalną oraz 
rolnictwo. Spośród najbardziej istotnych antropogenicznych źródeł zanieczyszczenia 
gleb metalami ciężkimi wymienia się górnictwo i hutnictwo, przemysł metalurgiczny, 
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chemiczny, składowanie odpadów, stosowanie w wysokich dawkach zanieczyszczonych 
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, nawożenie osadami, a także spływy 
powierzchniowe z dróg [13]. 

Na skutek procesów samooczyszczania się wód powierzchniowych rozpuszczalne 
formy metali ciężkich w procesach sorpcji, a następnie sedymentacji, przemiesz-
czają się do osadów dennych, w wyniku czego następuje poprawa jakości wody oraz 
zwiększenie ilości metali ciężkich w osadach. Skład chemiczny osadów dennych jest 
uwarunkowany wieloma czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. Zależy głów-
nie od budowy geologicznej zlewni, geomorfologii oraz warunków klimatycznych, 
które decydują o przebiegu procesów wietrzenia skał oraz uruchamianiu migracji 
i akumulacji pierwiastków w środowisku [1, 4].

2.3.  Metodyka badań i materiał badawczy

Miejscem poboru próbek do badania była rzeka Wisłok. Obszary, na których 
zlokalizowane były punkty kontrolne, charakteryzowały się różnym zagospodaro-
waniem zlewni (lasy – okolice Zarszyna, łąki – Czarna, pola uprawne – Wojaszówka, 
nieużytki rolne – Besko).

Rzeka Wisłok, o długości 220 km, stanowi lewy dopływ Sanu i przepływa przez 
południowo-wschodnią Polskę. Jest rzeką typowo górską, zaliczaną do rzek stałych 
i średnich, według klasyfikacji ze względu na długość oraz ciągłość ich zasilania 
[18]. Rzeka Wisłok ma swoje źródła w Beskidzie Niskim przy granicy ze Słowacją. 
Odcinek górski rzeki zamknięty jest zaporą i zbiornikiem wodnym Besko. Następnie 
Wisłok płynie przez Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórza Strzyżowskie i Dynow-
skie oraz Podgórze Rzeszowskie. W górnym biegu przepływa przez zalesione górzy-
ste tereny, środkową i dolną część zlewni stanowią obszary rolniczo-przemysłowe. 
Na stan wód Wisłoka duży wpływ mają jego dopływy wnoszące zanieczyszczenia 
pochodzenia antropogenicznego. Rzeka Wisłok jest również odbiornikiem ścieków 
miejsko-przemysłowych oraz ścieków z terenów wiejskich [18].

Przedstawiona analiza stopnia zanieczyszczenia wybranymi metalami ciężkimi 
i pestycydami osadów dennych rzeki Wisłok została wykonana na podstawie wyników 
badań Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monito-
ringu Środowiska z 2012 r. 

3. Kryteria oceny jakości osadów dennych

Obecnie w Polsce jest brak obowiązujących unormowań prawnych dotyczących 
oceny jakości osadów dennych. Na potrzeby monitoringu stosowane są kryteria geo-
chemiczne. Umożliwiają one ocenę stężeń zanieczyszczeń w osadach w odniesieniu 
do wartości tła geochemicznego [14]. Do 2013 r. osady denne były klasyfikowane 
również na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 
2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest 
zanieczyszczony [15]. Natomiast w celu określenia stopnia toksyczności danej sub-
stancji na organizmy wodne wprowadzono kryteria ekotoksykologiczne. W pracy 
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ocenę stopnia zanieczyszczenia osadów dennych pestycydami i metalami ciężkimi 
przeprowadzono w oparciu o:

 � wartości PEL – ang. Probable Effects Level – zawartość pierwiastka lub związku 
chemicznego, powyżej której jego toksyczny wpływ na organizmy jest często 
obserwowany (tab. 1) [11], 

 � wartości TEL – ang. Threshold Effects Level – zawartość pierwiastka lub związku 
chemicznego, powyżej której jego toksyczny wpływ na organizmy może być 
zaobserwowany (tab. 1) [11],

 � kryteria geochemiczne umożliwiające ocenę stopnia zanieczyszczenia osadów 
dennych w odniesieniu do tła geochemicznego, czyli zawartości pierwiastków 
występujących w osadach w Polsce w warunkach naturalnych według Bojakow-
skiej (tab. 2) [2], 

 � kryteria umożliwiające ocenę stopnia zanieczyszczenia osadów dennych według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie ro-
dzajów i stężeń substancji powodujących, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 55, poz. 498), (tab. 3) [15],

 � niemiecką klasyfikację LAWA (tab. 4 i 5) [12].

Tab. 1. Ekotoksykologiczne kryteria oceny zanieczyszczenia osadów dennych  
rzek i jezior pestycydami 

Składnik
g-HCH a-chlordan p,p`-DDD p,p`-DDE p,p`-DDT Dieldryna Endryna Epoksyd  

Heptachloru

[mg/kg]

TEL 0,94 4,5 3,54 1,42 1,19 2,85 2,67 0,6

PEL 1,38 8,87 8,51 6,75 4,77 6,67 6,24 2,74

Źródło: D.D. MacDonald, C.G. Ingersoll, T.A. Berger, Development and evaluation of consensus-based 
sediment quality guidelines for freshwater ecosystems, Archives of Environmental Contamination and 

Toxicology, 39(1), 2000, s. 20–33.

Tab. 2. Geochemiczne kryteria oceny zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior 

Składnik Tło geochemiczne Osady niezanieczyszczone Osady miernie  
zanieczyszczone 

Osady  
zanieczyszczone 

[mg/kg] 

Kadm ˂0,5 1 3,5 6 

Kobalt 3 10 20 50 

Miedź 7 40 100 300 

Rtęć ˂0,05 0,2 0,5 1 

Nikiel 6 16 40 50 

Ołów 15 30 100 200 

Źródło: I. Bojakowska, G. Sokołowska, Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych,  
Przegląd Geologiczny, 46(1), 1998, s. 49–54.
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Tab. 3. Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych rzek i jezior

Składnik
TEL PEL RMŚ

[mg/kg]

Kadm 0,6 3,5 7,5

Miedź 36 197 150

Rtęć 0,17 0,487 1

Nikiel 16 42 75

Ołów 35 91 200

Źródło: D.D. MacDonald, C.G. Ingersoll, T.A. Berger, Development and evaluation of consensus-based sedi-
ment quality guidelines for freshwater ecosystems, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 

39(1), 2000, s. 20–33; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju 
oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 498).

Tab. 4. Graniczne zawartości metali [mg/kg] w zawiesinie rzecznej dla klas LAWA

Klasa LAWA 
 I  I–II  II  II–III III III–IV  IV 

Górna granica 

Kadm ˂0,3 ˂0,6 ˂1,2 ˂2,4 ˂4,8 ˂9,6 ˃9,6 

Miedź ˂20 ˂40 ˂80 ˂160 ˂320 ˂640 ˃640 

Nikiel ˂30 ˂40 ˂50 ˂100 ˂200 ˂400 ˃400 

Ołów ˂25 ˂50 ˂100 ˂200 ˂400 ˂800 ˃800 

Źródło: W. Nocoń, K. Barbusiński, K. Nocoń, J. Kernert, Analiza zmian ładunku metali śladowych transpor-
towanych wraz z zawiesinami wzdłuż biegu rzek, Ochrona Środowiska, 35(1), 2013, s. 33–38.

Tab. 5. Klasyfikacja osadów według LAWA 

Klasyfikacja osadów 

Klasa I Niezanieczyszczone 

Klasa I–II Niezanieczyszczone/umiarkowanie zanieczyszczone 

Klasa II Umiarkowanie zanieczyszczone 

Klasa II–III Umiarkowanie zanieczyszczone/mocno zanieczyszczone 

Klasa III–IV Mocno/bardzo mocno zanieczyszczone 

Klasa IV Bardzo mocno zanieczyszczone 

Źródło: W. Nocoń, K. Barbusiński, K. Nocoń, J. Kernert, Analiza zmian ładunku metali śladowych 
transportowanych wraz z zawiesinami wzdłuż biegu rzek, Ochrona Środowiska, 35(1), 2013, s. 33–38.

4. Analiza wyników i dyskusja

4.1.  Pestycydy

W analizowanych osadach dennych, pobranych z terenów o różnym sposobie zago-
spodarowania zlewni (lasy, pola uprawne, nieużytki, łąki), nie odnotowano znacznego 
zróżnicowania pod względem zawartości większości badanych pestycydów. Wyniki 
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badań wykazują, że jedynie dla czterech analizowanych pestycydów zaobserwowano 
wpływ rodzaju użytkowania zlewni na ich występowanie (tab. 6). 

Tab. 6. Zawartości pestycydów w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych

Nazwa 
Zawartość pestycydów [µg/kg] 

Lasy Łąki Nieużytki Pola uprawne 

a-chlordan 0,05 0,05 0,05 0,05 

a-HCH 0,25 0,25 0,25 0,25 

Aldehyd endryny 0,15 0,15 0,15 0,15 

Aldryna 0,05 0,05 0,05 0,05 

b-HCH 0,25 0,25 0,25 0,25 

d-HCH 0,25 0,25 0,25 0,25 

Dieldryna 0,05 0,05 0,05 0,05 

Endosulfan I 0,25 0,9 0,25 0,25 

Endosulfan II 0,85 3,2 1,55 2,95 

Endryna 0,25 0,25 0,25 0,25 

Epoksyd Heptachloru 0,05 0,05 0,05 0,05 

g-chlordan 0,15 0,15 0,15 0,15 

g-HCH 0,25 0,25 0,25 0,25 

Heptachlor 0,4 0,4 0,4 0,4 

Keton endryny 0,25 0,25 0,25 0,25 

Metoksychlor 0,05 0,05 0,05 2 

p.p`-DDD 0,05 0,05 0,05 0,05 

p.p`-DDE 0,05 0,05 0,05 0,05 

p.p`-DDT 0,2 1,1 0,6 1,9 

Źródło: Opracowanie własne

Wyższą zawartość endosulfanu I i endosulfanu II wykryto w miejscach, gdzie 
zlewnię stanowiły łąki i pola uprawne (ryc. 1). Endosulfan jest syntetycznym związ-
kiem chloroorganicznym złożonym z dwóch izomerów, stosowanym w rolnictwie jako 
insektycyd. Obecnie jest zakazany w przynajmniej 60 krajach, w tym także w Polsce 
[3]. Znacznie wyższe stężenie metoksychloru wykryto w osadach z miejsc, gdzie 
zlewnię stanowiły pola uprawne. W pozostałych analizowanych punktach badawczych 
zawartość tego pestycydu mieściła się w granicach oznaczalności. Natomiast w przy-
padku p.p`-DDT zaobserwowano wyraźne zróżnicowanie w poziomie ich koncentracji. 
Najwyższe stężenie p.p`-DDT, podobnie jak metoksychloru, wykryto w próbkach 
osadów z punktów, gdzie zlewnię stanowiły pola uprawne. Z kolei najmniejsza ilość 
tego pestycydu znajdowała się w próbkach pobranych z terenu zalesionego.

Opierając się na kryteriach ekotoksykologicznych, nie stwierdzono przekroczeń 
wartości PEL dla pestycydów ujętych w pracy MacDonald [11] (tab. 1). Tylko zawar-
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tość p.p`-DDT przekraczała progowe stężenie, powyżej którego toksyczny wpływ na 
organizmy może być zaobserwowany (TEL). 

Pomimo zaprzestania produkcji i stosowania pestycydów chloroorganicznych 
w wielu krajach nadal są one wykrywane w wodach powierzchniowych i osadach den-
nych. Obecność pestycydów w środowisku wodnym jest skutkiem ich dużej trwałości 
oraz znacznego współczynnika bioakumulacji [3]. 

W osadach dennych zawartości poszczególnych chloroorganicznych pestycydów 
obecnie wahają się od zawartości poniżej limitu detekcji do nawet kilkuset mg/kg. 
Zazwyczaj jednak nie przekracza 1 mg/kg, np. zawartość DDT w osadach Bałtyku 
wahała się od 1 do 118 μg/kg, w osadach zbiornika włocławskiego – w zakresie od 
0,7 do 24,0 μg/kg, a w osadach jeziora Orta (Włochy) – od 0,7 do 119,7 μg/kg [7, 9].

W badaniach przeprowadzonych przez Bojakowską i in. [3] najczęściej wykrywany-
mi pestycydami w osadach dennych na terenie Polski były izomery HCH oraz związki 
z grupy DDT. Spośród izomerów HCH najczęściej i w największej ilości występował 
lindan, którego wysokie zawartości stwierdzono w osadach, m.in. rzeki Wisły, Bugu, 
Dunajca. W osadach dennych ze zbiornika w Nieliszu wykryto również lindan, DDT, 
DDE oraz DDD, natomiast w osadach dennych ze zbiornika w Rybniku stwierdzono 
obecność DDT i jego metabolitów (DDD i DDE) [3].

Ryc. 1. Zawartości pestycydów w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych

Źródło: Opracowanie własne



35

Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość osadów dennych rzeki Wisłok

4.2.  Metale ciężkie

Analiza zawartości metali ciężkich w osadach rzeki Wisłok wykazała, że najwyższe 
ich stężenia występują w próbkach pobranych z obszarów, gdzie zlewnię stanowią 
lasy (dla Co, Cu i Ni) i pola uprawne (dla Cd, Hg i Pb), (tab. 7). 

Tab. 7. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych rzeki Wisłok 

Nazwa 
Zawartość metali ciężkich [mg/kg] 

Lasy Łąki Nieużytki Pola uprawne 

Kadm, Cd 0,3  0,3 0,3 0,5

Kobalt, Co 9 6 5 5

Miedź, Cu 26 15 13 18

Rtęć, Hg 0,088 0,046 0,048 0,236

Nikiel, Ni 38 18 15 19

Ołów, Pb 14 12 8 19

Źródło: Opracowanie własne

Najwyższa zawartość kadmu w osadach wynosiła 0,5 mg/kg i nie przekraczała 
wartości TEL (tab. 3). Zgodnie z kryteriami geochemicznymi osady te klasyfikuje się 
jako niezanieczyszczone (tab. 2). Natomiast według LAWA ocenia się je jako niezanie-
czyszczone/umiarkowanie zanieczyszczone (tab. 4 i 5). Obecność kadmu w środowisku 
wodnym w głównej mierze związana jest z zanieczyszczeniami antropogenicznymi, 
tj. nawozy sztuczne, środki ochrony roślin. Jakość osadów dennych pod względem 
zawartości Cu i Pb kształtuje się podobnie jak w przypadku Cd. Z kolei zawartości 
rtęci i niklu przekraczają wartości TEL i kwalifikują je jako miernie zanieczyszczone 
według Bojakowskiej [2].

Źródłem miedzi i niklu są zanieczyszczenia powierzchniowe, które spływają 
z gruntów i gospodarstw rolnych. Na podwyższone zawartości ołowiu w badanych 
osadach może mieć wpływ nie tylko stosowanie nawozów mineralnych i organicz-
nych, ale również stosowanie paliw do napędzania maszyn rolniczych. Natomiast 
odnosząc jakość osadów dennych rzeki Wisłok do wymogów Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. [15], można stwierdzić, że nie zostały 
przekroczone graniczne wartości, w związku z czym osad ten należy traktować jako 
niezanieczyszczony [15] (ryc. 2). 

Według badań osadów dennych zbiornika Mściwojów przeprowadzonych przez 
Czamarę i in. [5] tylko zawartość kadmu i ołowiu w osadzie zbiornika przekraczała tło 
geochemiczne Polski. Badania przeprowadzone przez Jancewicz i in. [9] wykazały, że na 
jakość osadów dennych istotny wpływ ma sposób zagospodarowania zlewni. Zarówno 
rolnictwo, jak i przemysł wprowadza do środowiska znaczne ilości zanieczyszczeń, 
przy czym na terenach uprzemysłowionych obserwuje się ich wyższe zawartości.
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Ryc. 2. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych rzeki Wisłok

Źródło: Opracowanie własne 

5. Wnioski

 � Wyniki badań zawartości metali ciężkich oraz pestycydów wskazują, że w badanych 
punktach stężenia analizowanych substancji były niskie i mieściły się w granicach 
tła geochemicznego lub nieznacznie je przekraczały.

 � Jedynie dla czterech analizowanych pestycydów zaobserwowano wpływ rodza-
ju użytkowania zlewni na ich występowanie (endosulfan I i II, metoksychlor 
i p.p`-DDT).

 � Zgodnie z kryteriami geochemicznymi osady denne rzeki Wisłok zakwalifi kowano 
jako niezanieczyszczone pod względem zawartości Cd, Co, Cu i Pb. Na podstawie 
zawartości rtęci i niklu osady zalicza się do miernie zanieczyszczonych.

 � Według klasyfi kacji LAWA zawartość jonów badanych metali ciężkich w osadach 
dennych zbiornika nie przekraczała wartości dopuszczalnych dla klasy II. 

 � Obciążenie wód Wisłoka zanieczyszczeniami uzależnione jest od stopnia zago-
spodarowania i uprzemysłowienia zlewni.
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ASPEKTY EKOLOGICZNE PRZYRODNICZEGO 
WYKORZYSTANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Streszczenie

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przyrodniczym wykorzystaniem 
komunalnych osadów ściekowych, również w kontekście obszarów turystycznych, takich 
jak Pogórze Dynowskie, z punktu widzenia ochrony środowiska. Nieuporządkowana 
gospodarka ściekowa, w tym również osadami ściekowymi, na terenach o szczegól-
nych walorach kulturowych i przyrodniczych może stanowić istotne zagrożenie dla 
ich atrakcyjności. Dokonano analizy obowiązujących przepisów prawnych, które 
rygorystycznie regulują możliwości stosowania osadów w środowisku naturalnym. 
Ponadto dokonano oceny przekształcania osadów ściekowych w pełnowartościowe 
nawozy organiczne lub organiczno-mineralne.

Słowa kluczowe: komunalne osady ściekowe, aspekty prawne, nawóz z osadów 
ściekowych

ECOLOGICAL ASPECTS OF NATURAL USE 
OF SEWAGE SLUDGE

Summary

The paper presents issues related to the natural use of sewage sludge, also in the 
context of the tourist areas, such as the Dynowskie Foothills. Unordered wastewater 
management, including sewage sludge, in areas of special cultural value and nature 
can be a significant threat to their attractiveness. An analysis of existing legislation, 
which strictly regulate the possibilities of the use of sewage sludge in the environ-
ment. In addition, the evaluation of treatment of sewage sludge in wholesome organic 
fertilizers and organic-mineral.

Keywords: municipal sewage sludge, legislation, fertilizer from sewage sludge

1. Wprowadzenie

Osady ściekowe zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. [23] 
zostały zdefiniowane jako pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermen-
tacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych 
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oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. W Polsce 
osady ściekowe stanowią odpad, którego zagospodarowanie determinowane jest m.in. 
przez: ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [23], Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych [20], 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania do składowania na składowiskach danego 
typu [18], jak również Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Ponadto istotne zagadnienia 
dla omawianej problematyki zostały zawarte w ustawie o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, ustawie o nawozach i nawożeniu oraz ustawie Prawo ochrony środowiska. 
Dyrektywa środowiskowa ani żadna inna dyrektywa unijna nie definiuje osadów ście-
kowych jako odpadu. Zgodnie z Dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 
[3], dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, osad oznacza powstający osad 
komunalny, oczyszczony lub nie, pochodzący z oczyszczalni ścieków komunalnych.

Każdej technologii oczyszczania ścieków towarzyszy nieodzownie proces powsta-
wania osadów ściekowych, zapobieganie któremu jest niemożliwe, dlatego tak ważne 
jest stosowanie recyklingu i innych metod odzysku tej grupy odpadów. Hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami określiła ustawa o odpadach [23] (ryc. 1). 

Ryc. 1. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami i osadami ściekowymi

Źródło: J. Podedworna, Komunalne osady ściekowe i metody ich zagospodarowania w Polsce obecnie i w 
perspektywie najbliższych lat, [w:] J.A. Tomaszek, A. Masłoń (red.), Innowacyjne i ekologiczne rozwiąza-
nia w ochronie środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, materiały 

szkoleniowe, Rzeszów–Polańczyk 2013, s. 64.

Odpowiednie postępowanie z osadami ściekowymi obejmuje takie procesy, jak: 
dezintegrację – proces zmierzający do rozdrobnienia osadu, prowadzący do znacznych 
zmian ich struktury i właściwości, recykling – np. kompostowanie i inne procesy 
biologicznego przekształcania prowadzące do wytworzenia pełnowartościowego 
produktu, jak również inne procesy odzysku – stosowanie osadów poza instalacjami, 
energetyczne wykorzystanie [8, 17]. Bezpośrednie wykorzystanie osadów ściekowych 
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w rolnictwie w celach nawozowych jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych 
i korzystnych pod względem ekonomicznym sposobów zagospodarowania komunal-
nych osadów ściekowych [25, 26].

Celem opracowania jest ocena przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych 
z punktu widzenia ochrony środowiska. W opracowaniu zwrócono szczególną uwa-
gę na wymogi, jakie stawiają obowiązujące akty prawne w zakresie wprowadzania 
osadów do środowiska, jak również zagłębiono się w temat przekształcania osadów 
ściekowych w pełnowartościowe nawozy, które można stosować m.in. w rolnictwie.

2. Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce

Zagospodarowanie powstających osadów ściekowych wciąż stanowi poważny 
problem dla wielu eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Prognozy dotyczące ilości 
wytwarzanych osadów ściekowych, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach 
Unii Europejskiej, zakładają ciągły wzrost ilości osadów ściekowych, a analiza spo-
sobów ich zagospodarowania wskazuje na zmniejszenie ilości osadów składowanych 
na składowiskach oraz na zwiększenie ilości osadów spalanych czy też stosowanych 
w rolnictwie (tab. 1). W raporcie sporządzonym na zlecenie Komisji Europejskiej 
z 2010 r. prognozowana ilość osadów ściekowych dla Polski w 2020 r. ma wynieść 
950,0 tys. Mg s.m.1 – z taką prognozą Polska, pośród krajów UE, zajmuje 6 miejsce 
pod względem ilości wytwarzanych osadów ściekowych [14]. 

W oparciu o dane zawarte w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami 2014 
(tab. 2) zakłada się sukcesywny wzrost wytwarzanej ilości osadów, która to w 2022 r. 
osiągnie wielkość 746,0 tys. Mg s.m. W opracowaniu tym po roku 2018 przyjęto 
zmniejszenie o około połowę przyrostu masy osadów wytwarzanych w stosunku 
do przyrostu w latach 2011–2018, gdyż w tym okresie będą kanalizowane głównie 
obszary zabudowy rozproszonej i liczba mieszkańców przyłączanych do systemów 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych będzie mniejsza [12]. 

Tab. 1. Polska na tle Unii Europejskiej – ilość i prognoza wytwarzanych osadów ściekowych 
oraz kierunki ich wykorzystania

Państwo

Rok 2010 Rok 2020
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[Mg s.m.
/rok] [%] [%] [%] [%] [Mg s.m.

/rok] [%] [%] [%] [%]

Bułgaria 47 000 50 0 30 20 151 000 60 10 10 20

Cypr 10 800 50 0 40 10 17 620 50 10 30 10

Czechy 260 000 55 25 10 25 260 000 75 20 5 5

Estonia 33 000 15 85 33 000 15 85

1.  s.m. – sucha masa.
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Państwo

Rok 2010 Rok 2020

Produkcja 
osadów
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[Mg s.m.
/rok] [%] [%] [%] [%] [Mg s.m.

/rok] [%] [%] [%] [%]

Węgry 175 000 75 5 10 5 200 000 60 30 5 5

Łotwa 30 000 30 40 30 50 000 30 10 20 30

Litwa 80 000 30 0 5 65 80 000 55 15 5 25

Malta 10 000 100 10 000 10 90

Polska 520 000 40 5 45 10 950 000 25 10 20 45

Rumunia 165 000 0 5 95 520 000 20 10 30 40

Słowacja 55 000 50 5 5 10 135 000 50 40 5 5

Słowenia 25 000 5 25 40 30 50 000 15 70 10 5

Austria 273 000 15 40 >1 45 280 000 5 85 >1 10

Belgia 170 000 10 90 170 000 10 90

Dania 140 000 50 45 140 000 50 45

Finlandia 155 000 5 95 155 000 5 5 90

Francja 1 300 000 65 15 5 15 1 400 000 75 15 5 5

Niemcy 2 000 000 30 50 0 20 2 000 000 25 50 0 25

Grecja 260 000 5 95 260 000 5 40 55

Irlandia 135 000 75 15 10 135 000 70 10 5 10

Włochy 1 500 000 25 20 25 30 1 500 000 35 30 5 30

Luksemburg 10 000 90 5 5 10 000 80 20

Holandia 560 000 0 100 560 000 0 100

Portugalia 420 000 50 30 20 750 000 50 40 5 5

Hiszpania 1 280 000 65 10 20 1 280 000 70 25 5

Szwecja 250 000 15 5 1 75 250 000 15 5 1 75

UK 1 640 000 70 20 1 10 1 640 000 65 25 1 10

Źródło: Milieu Ltd, WRc, RPA, 2010, Environmental, economic and social impacts of the use of sewage 
sludge on land, Final Report, Part I: Overeview Report, Belgium, s. 8.
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Tab. 2. Prognoza wytwarzania komunalnych osadów ściekowych w Polsce

Wyszczególnienie Jednostka
Rok

2011 2014 2015 2016 2018 2019 2022

Masa wytworzonych komunal-
nych osadów ściekowych [tys. Mg s.m.] 621,0 651,0 662,0 682,0 726,0 731,0 746,0

Masa wytworzonych komu-
nalnych osadów ściekowych 
o uwodnieniu ok. 80% 

[tys. Mg] 3105,0 3255,0 3310,0 3410,0 3630,0 3655,0 3730,0

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Monitor Polski nr 101, Warszawa 2010, s. 5317.

Z kolei analiza danych statystycznych GUS wykazuje, że ilość wytwarzanych 
komunalnych osadów ściekowych jest niższa niż przedstawione prognozy (tab. 3) 
[5, 6]. Przykładowo w roku 2011 wytworzonych zostało o 101,8 tys. Mg s.m. mniej 
komunalnych osadów ściekowych w stosunku do wartości prognozowanej, a w roku 
2014 wygenerowano o 95,0 tys. Mg s.m. mniej tej grupy odpadów w odniesieniu do 
przedstawionych prognoz.

Tab. 3. Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych w Polsce

Wyszczególnienie Jednostka
Rok

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Ilość osadów z oczyszczalni  
komunalnych [tys. Mg s.m.] 486,1 526,7 519,2 533,3 540,3 556,0

Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2013, Warszawa 2013, s. 204 oraz GUS, Ochrona środowiska 2015, 
Warszawa 2015, s. 197.

Istotne zmiany w planach gospodarowania osadami ściekowymi w Polsce wpro-
wadził Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) [12], w którym 
zaprezentowano podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi 
w perspektywie do 2022 r. Z kolei Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 stycznia 
2013 r. [18] wprowadziło zakaz składowania od 1 stycznia 2016 r. ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych na składowiskach inne niż niebezpieczne i obojętne, 
jeśli nie spełniają odpowiednich wymagań: OWO – max. 5% s.m., straty przy praże-
niu – max. 8% s.m., ciepło spalania – max. 6 MJ/kg s.m. Powyższe uwarunkowania 
prawne przyczyniły się do podjęcia odpowiednich działań w planowaniu gospodarki 
komunalnymi osadami ściekowymi, które zostały ukierunkowane na: 

 � ograniczenie składowania osadów, 
 � zwiększenie ilości tego rodzaju osadów przetwarzanych przed wprowadzeniem 

do środowiska oraz przekształcanych metodami termicznymi,
 � maksymalizację stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach, 

przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
sanitarnego, chemicznego i środowiskowego [12].

Podjęte działania doprowadziły do tego, że od kilku lat w Polsce obserwuje się 
m.in. zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych do celów rolniczych 
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i przekształcanych termicznie oraz znaczne zmniejszenie ilości osadów składowanych 
na składowiskach odpadów (ryc. 2).

Ryc. 2. Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce w tys. Mg s.m.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Ochrona środowiska 2013, Warszawa 2013, s. 203 
oraz GUS, Ochrona środowiska 2015, Warszawa 2015, s. 196.

Rozpatrując możliwości zagospodarowania osadów ściekowych, należy pamiętać, 
że decydujące znaczenie dla ich ostatecznego wykorzystania ma charakterystyka 
fi zykochemiczna oraz rodzaj zawartych w nich związków. Osady wykazują dużą 
zmienność składu chemicznego, zależną od właściwości oczyszczanych ścieków, 
zastosowanej technologii oczyszczania ścieków i wdrożonej gospodarki osadami. 
Skład komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalniach ścieków 
w Polsce przedstawiono w tabeli 4 i 5. 

Analiza dostępnych danych, które pozwalają określić właściwości fi zyczne, che-
miczne  i sanitarne osadów, wykazuje, że osady ściekowe charakteryzują się:

 � dużą zasobnością w składniki mające znaczenie nawozowe dla gleb i roślin (wysoka 
zawartość związków organicznych – ok. 75% s.m. dla osadów surowych i 45,0 ÷ 
55,0% s.m. dla osadów ustabilizowanych, występowanie związków biogennych),

 � występowaniem zanieczyszczeń mineralnych (metale ciężkie: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, 
Hg, Cr) i organicznych (WWA, PCB, AOX itp.),

 � wysoką koncentracją bakterii, wirusów i pasożytów (zagrożenie sanitarne dla 
środowiska) [1, 8].
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Tab. 4. Skład komunalnych osadów ściekowych – składniki o znaczeniu nawozowym

Parametr Jednostka Wartość

Sucha masa [%] 12,5 ÷ 39,1

pH – 5,6 ÷ 12,6

Materia organiczna [% s.m.] 8,7 ÷ 85,0

Węgiel organiczny [% s.m.] 21,0 ÷ 63,3

Iloraz C:N – 5,68 ÷ 16,78

Azot (N)

[g/kg s.m.]

1,25 ÷ 83,5

Fosfor (P) 0,4 ÷ 36,1

Potas (K) 0,2 ÷ 5,7

Wapń (Ca) 0,8 ÷ 115,0

Magnez (Mg) 0,2 ÷ 12,6

Siarka (S) 6,3 ÷ 8,0

Źródło: J. Czekała, Osady ściekowe – nawóz czy odpad?, Wodociągi – Kanalizacja, 1/2009, s. 31.

Tab. 5. Skład komunalnych osadów ściekowych – zanieczyszczenia mineralne

Metal Jednostka Wartość

Kadm (Cd)

[mg/kg s.m.]

0,2 ÷ 56,2

Chrom (Cr) 3,2 ÷ 8500,0

Miedź (Cu) 3,0 ÷ 1840,0

Rtęć (Hg) 0,003 ÷ 7,55

Mangan (Mn) 20,0 ÷ 1465,0

Nikiel (Ni) 1,7 ÷ 830,0

Ołów (Pb) 5,0 ÷ 2970,0

Cynk (Zn) 126,0 ÷ 4640,0

Źródło: J. Czekała, Osady ściekowe – nawóz czy odpad?, Wodociągi – Kanalizacja, 1/2009, s. 32.

Składniki nawozowe obecne w osadach ściekowych powinno się przywracać do 
środowiska naturalnego. Uzasadnieniem dla takiej praktyki jest to, że coraz częściej 
obserwuje się deficyt substancji organicznej w glebie. Tak więc za jedną z najlepszych 
metod recyklingu komunalnych osadów ściekowych można przyjąć wykorzystanie 
osadów w rolnictwie [1, 21].

3. Osady ściekowe w środowisku

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym poprzez stosowanie komunal-
nych osadów ściekowych rozumie się ich rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub 
wprowadzanie do gleby, a za stosowaniem osadów ściekowych w rolnictwie przemawia 
m.in. przyrost ilości osadów ściekowych produkowanych w Polsce oraz zmniejszenie 
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ilości stosowanych nawozów organicznych. Zgodnie z art. 96.1 ustawy o odpadach 
[23] komunalne osady ściekowe mogą być stosowane: 

 � w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 
do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

 � do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 � do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 � do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 � przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 

gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

O aplikacji osadów do gruntu decyduje ich konsystencja – należy zastosować 
odpowiednią formę ich aplikacji, jak również dokonać wyboru odpowiedniego urzą-
dzenia do rozprowadzania osadów (ryc. 3).

Ryc. 3. Sposoby aplikacji osadów ściekowych od gruntu

Źródło: A. Wójtowicz, C. Jędrzejewski, M. Bieniowski, H. Darul, Modelowe rozwiązania w gospodarce 
osadowej, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki 

Wodno-Ściekowej, 2013.

Warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych w postaci płynnej jest 
ich wprowadzenie do gruntu metodą iniekcji (wstrzykiwania) lub metodą natry-
skiwania, w tym hydroobsiewu. Dla stosowania komunalnych osadów ściekowych 
w postaci mazistej i ziemistej warunkiem jest ich równomierne rozprowadzenie na 
powierzchni gruntu i niezwłoczne z nim zmieszanie [20]. 

Ważne jest również, w ramach rolniczych programów wykorzystania osadów 
ściekowych, obliczenie nawozowej dawki osadów na jednostkę powierzchni, a wartość 
ta limitowana jest przez:
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 � zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe,
 � zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych,
 � zawartość metali ciężkich w glebie,
 � stan sanitarny osadów ściekowych [10].

3.1. Oddziaływanie pozytywne osadów na środowisko

Osady ściekowe stanowią odpad, który jest zasobny w substancje nawozowe oraz 
zawiera makro- i mikroelementy istotne przy uprawie roślin. Zastosowanie tej grupy 
odpadów do celów nawozowych pozwala ograniczyć użycie nawozów sztucznych, 
a także przywrócić składniki biogenne do obiegu w ekosystemach lądowych. Główną 
korzyścią stosowania osadów ściekowych jest możliwość uzyskania niskich kosztów 
nawożenia, przy jednoczesnej ich utylizacji [7]. Osady ściekowe są źródłem materii 
organicznej, której zawartość w nich wynosi od 312 do 692 g/kg s.m. Wprowadzenie 
dobrze przetworzonych osadów do gleb powoduje podwyższenie w nich zawartości 
próchnicy. 

Przykładowo w 2006 r. do rolnictwa trafiło ok. 44 tys. ton materii organicznej 
z komunalnych osadów ściekowych [1]. Substancja organiczna zawarta w osadach 
poprawia niektóre właściwości fizyczne gleb, poprzez chociażby stabilizację jej struk-
tury czy wzrost pojemności wodnej. Jak również obserwuje się poprawę pojemności 
sorpcyjnej gleb oraz wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami [4, 8]. Wartość 
nawozowa osadów ściekowych wynika z zawartości w nich głównych składników 
pokarmowych dla roślin (N, K, P, Mg, Ca), jak również mikroelementów [10, 16]. Po-
równanie zawartości ważniejszych składników w osadach z przykładowym nawozem 
naturalnym przedstawiono w tabeli 6.

Tab. 6. Porównanie zawartości substancji nawozowych w osadach i nawozie naturalnym

Substancje 
nawozowe

Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków Nawóz naturalny 
(obornik bydlęcy)wstępny nadmierny osad czynny

Azot 2,0 ÷ 7,0% s.m. 3,0 ÷ 10,0% s.m. 0,45% s.m.

Fosfor 0,4 ÷ 3,0% s.m. 0,9 ÷ 1,5% s.m. 0,087% s.m.

Potas 0,1 ÷ 0,7% s.m. 0,1 ÷ 0,8% s.m. 0,425% s.m.

Źródło: J. Podedworna, K. Umiejewska, Technologia osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza  
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 34.

Rośliny uprawiane w zmianowaniu mogą przyswoić średnio 50% azotu (przy dużych 
wahaniach odpowiadających 20–65%) i 30% fosforu z osadów ściekowych. Pozostała 
ilość tych substancji może gromadzić się w wierzchniej warstwie gleby i stanowić 
zaopatrzenie roślin uprawianych w kolejnych latach [13]. Wapń i magnez wpływają 
na poprawę żyzności gleb, a ich rola polega przede wszystkim na oddziaływaniu na 
właściwości fizyczne [13]. Obecność magnezu i siarki w osadach jest bardzo istotna, 
gdyż są to elementy często deficytowe w polskich glebach. Natomiast obecność wapnia 
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w osadach pozwala na wzbogacenie gleb w ten składnik, szczególnie gdy stosowane 
są osady stabilizowane wapnem, ale również wpływa na zmniejszanie ruchliwości 
niektórych chemicznych połączeń metali ciężkich w osadach, co ogranicza ich bez-
pośrednią dostępność dla roślin [1]. Jednak należy pamiętać, że zhigienizowany osad 
ściekowy o wysokim pH i zawierający znaczny udział wapnia może być stosowany 
przyrodniczo jedynie na terenach zakwaszonych [11].

3.2.  Oddziaływanie negatywne osadów na środowisko (obawy)

Stosowanie osadów ściekowych w środowisku, czy to do nawożenia upraw, czy 
też do rekultywacji terenów, niesie ze sobą pewne obawy. Należy tu wymienić:

 � możliwość wtórnego zanieczyszczenia środowiska substancjami o działaniu 
toksycznym, które zazwyczaj występują w osadach ściekowych,

 � zagrożenie sanitarne w wyniku obecności w osadach mikroorganizmów pato-
gennych,

 � uciążliwość zapachową w wyniku emisji substancji odorotwórczych [9].

Trudności w zakresie przyrodniczego zastosowania komunalnych osadów ścieko-
wych wynikają głównie z problemów ze znalezieniem użytków rolnych o odpowiednio 
dużej powierzchni oraz niechęci władających gruntami do przyjmowana osadów 
ściekowych [10]. Dodatkowo stosując osady ściekowe jako nawóz, należy zwrócić 
uwagę na azot, który ma duże znaczenie dla środowiska przyrodniczego i podlega 
silnemu w nim rozproszeniu, właśnie ze źródeł rolniczych [1]. 

3.3. Wymagania bezpieczeństwa chemicznego, sanitarnego 
i środowiskowego dla stosowania osadów

Z punktu widzenia ochrony środowiska, w zakresie stosowania komunalnych osa-
dów ściekowych, istotną rolę spełnia ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [23] 
oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych [20], które to określają wymagania bezpieczeństwa chemicznego, 
sanitarnego i środowiskowego dla stosowania osadów ściekowych. Osady ściekowe 
mogą być stosowane w środowisku, jeżeli działanie takie nie powoduje pogorszenia 
jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności 
szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789).

Poniżej określono najważniejsze wytyczne stosowania komunalnych osadów 
ściekowych, przestrzeganie których zapewni bezpieczeństwo stosowania tej grupy 
odpadów w środowisku:

 � stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, jeżeli są one ustabi-
lizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania (ob-
róbka, która obniża podatność komunalnych osadów ściekowych na zagniwanie 
i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi),



49

Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych

 � komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu 
powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę osadów ściekowych, na którym 
spoczywa odpowiedzialność za ich prawidłowe stosowanie,

 � zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio 
procesowi osuszania,

 � zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem woje-
wództwa, na którym zostały wytworzone (można osady stosować na obszarze 
województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od 
miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze 
innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania poło-
żonego na obszarze tego samego województwa), jak również ich zbierania poza 
miejscem wytwarzania [23]. 

W celu ochrony zasobów przyrody określone zostały limity zawartości metali 
ciężkich dla komunalnych osadów, które mają być stosowane w środowisku (ryc. 4). 
Wprowadzając metale ciężkie do gleby, należy mieć świadomość, że mogą one podle-
gać bioakumulacji, głównie w warstwie próchnicznej i w niesprzyjających warunkach, 
np. w przypadku nadmiernego zakwaszenia gleby mogą być przekształcone w formy 
łatwo dostępne dla roślin [1]. W rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne 
dopuszczalne stężenia metali w osadach są najniższe. Osady, które charakteryzują 
się wyższym stężeniem poszczególnych metali ciężkich, mogą być stosowane do 
rekultywacji gruntów na cele nierolne, jak również przy dostosowywaniu gruntów 
do określonych potrzeb. Z powodu znacznego rozrzutu zawartości metali ciężkich, 
granice toksyczności, jak również ilość osadów możliwa do zastosowania na poszcze-
gólnych rodzajach gleb muszą być wyznaczane indywidualnie dla danej oczyszczalni 
i danego obszaru.

Ryc. 4. Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w osadach komunalnych stosowanych na gruntach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych, s. 5.
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Warto wspomnieć, że w większości krajów europejskich zawartości toksycznych 
substancji organicznych w osadach przeznaczonych do rolniczego wykorzystania nie 
są limitowane. Wyjątkiem są jednak Niemcy i Austria, które określiły dopuszczalną 
zawartość w osadach przeznaczonych do rolniczego wykorzystania PCB (polichlo-
rowane bifenyle), AOX (adsorbowalne związki chloru – związki halogenowe), PCDD 
(polichlorowane dibenzodioksyny) i PCDF (polichlorowane dibenzofurany). Szwajcaria 
natomiast limituje tylko AOX [8]. 

Obowiązujące akty prawne nakładają również ograniczenia dla obecności orga-
nizmów patogennych w osadach, które mają być zastosowane w środowisku (tab. 7). 

Tab. 7. Dopuszczalna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych w osadach

Przeznaczenie osadów Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych  
w 1 kg suchej masy

Rolnictwo oraz rekultywacja gruntów na cele rolne 0

Rekultywacja terenów ≤ 300

Dostosowanie gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów  
gospodarki odpadami ≤ 300

Uprawa roślin przeznaczonych do produkcji kompostu ≤ 300

Uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz ≤ 300

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r.  
w sprawie komunalnych osadów ściekowych, s. 1.

Osady ściekowe przed wprowadzeniem do rolnictwa i rekultywacji gruntów 
muszą zostać dokładnie przebadane, m.in. parazytologicznie w kierunku obecności 
żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris (glista ludzka i świńska), Trichuris 
(włosogłówka – pasożyt jelita ślepego, rzadziej grubego) i Toxocara (glista psia i ko-
cia). Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie, które nie spełniają określonych 
wymagań, niesie za sobą ryzyko skażenia mikrobiologicznego i parazytologicznego 
gleby, wód gruntowych, powierzchniowych, jak i uprawianych roślin. Niesie to za 
sobą ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt [8]. 

Kolejnym kryterium, które limituje ilość osadów wprowadzanych do środowiska 
w celach przyrodniczych, są możliwe maksymalne do zastosowania dawki osadów, 
które wynoszą odpowiednio:

 � do 3 Mg s.m./ha/rok – jeżeli osady stosujemy w rolnictwie oraz do rekultywacji 
gruntów na cele rolne, 

 � do 15 Mg s.m./ha/rok – do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dosto-
sowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki 
odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do 
produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do pro-
dukcji pasz [20].

W przypadku jednokrotnego w ciągu dwóch albo trzech lat stosowania komu-
nalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne 
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dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana 
i nie może przekraczać odpowiednio: 6 Mg s.m./ha/2 lata i 9 Mg s.m./ha/3 lata. 
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów 
ściekowych do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu 
gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, 
planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu 
oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz dopuszczalna dawka 
komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie może przekraczać 
odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata [20].

Istotnym czynnikiem ograniczającym stosowanie komunalnych osadów ściekowych 
w środowisku są limity zawartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu o głę-
bokości 0 ÷ 25 cm, na którym mają być stosowane osady. Badania gruntów (wartość 
pH, zawartości fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5 i zawartości metali 
ciężkich wyrażonej w mg/kg s.m.) wykonuje się każdorazowo przed skierowaniem 
danej partii komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na gruncie. Dawka 
osadów musi być odpowiednio dobrana do rodzaju gleby i przeznaczenia stosowania 
komunalnych osadów ściekowych (ryc. 5 i 6). 

Ryc. 5. Dopuszczalne ilości metali ciężkich przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych 
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych, s. 6.
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Ryc. 6. Dopuszczalne ilości metali ciężkich przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych  
do rekultywacji terenów na cele nierolne, do uprawy roślin na kompost i nieprzeznaczonych  

do spożycia i produkcji pasz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych, s. 7.

Niższe limity określono przy stosowaniu osadów w rolnictwie oraz do rekultywacji 
gruntów na cele rolne. Natomiast najniższe dopuszczalne wartości metali ciężkich 
charakteryzują gleby lekkie, a najwyższe gleby ciężkie.

Ponadto w ustawie o odpadach wyraźnie określono obszary, na których obowią-
zuje zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych. Wyszczególniono tutaj:

 � obszary parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 � tereny ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia  

w akcie prawa miejscowego,
 � pas gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior 

i cieków,
 � obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz tereny czasowo podtapiane 

i bagienne,
 � tereny czasowo zamarznięte i pokryte śniegiem,
 � grunty o dużej przepuszczalności, stanowiące w szczególności piaski luźne i słabo 

gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się 
na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,

 � grunty rolne o spadku przekraczającym 10%,
 � obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, 
 � tereny objęte pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt. 1, 

jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
 � tereny położone w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu miesz-

kalnego lub zakładu produkcji żywności,
 � grunty na rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
 � grunty przeznaczone pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części 

jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – 
w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
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 � grunty wykorzystywane na pastwiska i łąki,
 � grunty wykorzystywane do upraw pod osłonami [23].

4. Osady ściekowe jako nawozy

Zasady stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych określa 
ustawa o komunalnych osadach ściekowych. Jednak należy pamiętać, że osady ście-
kowe mogą być stosowane do produkcji pełnowartościowych nawozów organicznych 
lub organiczno-mineralnych dedykowanych dla rolnictwa i ogrodnictwa – wówczas 
zastosowanie znajduje tutaj ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 
[24]. Zgodnie z art. 2 tej ustawy nawozy to produkty przeznaczone do dostarczania 
roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania 
żyzności stawów rybnych. W akcie tym rozróżniono następujące grupy nawozów:

 � nawozy mineralne – nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian 
chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno 
nawozowe, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, a także 
niektóre nawozy pochodzenia organicznego,

 � nawozy naturalne – nawozy przeznaczone do rolniczego wykorzystania, m.in. 
obornik, gnojówka, gnojowica,

 � nawozy organiczne – nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub 
z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, a także komposty wy-
produkowane z wykorzystaniem dżdżownic,

 � nawozy organiczno-mineralne – mieszaniny nawozów mineralnych i organicznych.

Nawozy organiczne i organiczno-mineralne dodatkowo muszą spełniać wymogi 
w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń oraz wymogi jakościowe (tab. 
8 i 9), które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach 
i nawożeniu [19].

Tab. 8. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych

Zanieczyszczenie Jednostka
organiczny

Nawóz

organiczny organiczno-mineralny

M
et

al
e 

ci
ęż

ki
e

Chrom (Cr)

[mg/kg s.m.]

100 100

Kadm (Cd) 5 5

Nikiel (Ni) 60 60

Ołów (Pb) 140 140

Rtęć (Hg) 2 2

Lb. żywych jaj pasożytów jelitowych [szt./kg s.m.] 0 0

Bakterie z rodzaju Salmonella obecność  
w 100 g osadu nie wyizolowano

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, s. 6519.



54

Joanna Czarnota, Adam Masłoń

 Tab. 9. Wymagania jakościowe dla nawozów organicznych i organiczno-mineralnych

Wskaźnik
Nawóz w postaci stałej

organiczny organiczno-mineralny

Substancja 
organiczna 

min. 30% w przeliczeniu  
na suchą masę

min. 20% w przeliczeniu  
na suchą masę

Azot (N) min. 0,3% (m/m) azotu całkowitego min. 1% (m/m) azotu całkowitego

Fosfor (P) min. 0,2% (m/m) fosforu  
w przeliczeniu na P2O5 

min. 0,5% (m/m) fosforu 
w przeliczeniu na P2O5 

Potas (K) min. 0,2% (m/m) potasu  
w przeliczeniu na K2O

min. 1% (m/m) potasu  
w przeliczeniu na K2O

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, s. 6520.

Przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych w nawozy organiczne lub or-
ganiczno-mineralne umożliwia przekwalifikowanie odpadu w produkt, który można 
wprowadzić na rynek. Ponadto działanie takie nie nakłada na wytwórcę konieczności 
wykonywania badań gruntu, szukania odbiorców, jak również określania dawek 
osadów możliwych do zastosowania na danym gruncie [9]. Na rynku dostępne są 
nawozy organiczne (tab. 10) i organiczno-mineralne (tab. 11) produkowane na bazie 
komunalnych osadów ściekowych. 

Tab. 10. Nawozy organiczne wyprodukowane na bazie komunalnych osadów ściekowych

Nawóz Producent Postać Wymagania  
jakościowe (*) Uwagi Lit.

KOMPROL
Spółka Wodno-Ścieko-
wa „GWDA” Sp. z o.o. 
w Pile

stała,  
sypka

• N: 1,2% (m/m)
• P2O5: 1,7% (m/m)
• K2O: 0,3% (m/m)
• Substancja org.: 40%

Dawka:  
20 ÷ 40 t/ha [27]

BIOTOP Wodociągi w Słupsku sypka, struktu-
ra guzełkowata

• N: 1,4% (**)
• P: 0,9% 
• K: 0,2% 
• Substancja org.: 40%

Skład: słoma 32%, 
ustabilizowany osad: 32%, 
odpad zielony: 25%, kora 
odpadowa: 11%

[28]

Biokomp
KOMPOSTECH  
Sp. z o.o. w Nowym 
Sączu

frakcja:  
0–15 mm brak danych

Skład: trociny, gałęzie, 
trawa, liście, słoma, osady 
ściekowe

[37]

ULKOMP
Spółka Wodno-Ście-
kowa „SWARZEWO” 
w Swarzewie

stała
• N: 0,5% (m/m)
• K2O: 1,2% (m/m)
• Substancja org.: 40%

Skład: odpady roślinne 
i osady. 
Dawka: do 40 lub 60 t/
ha/4 lata – uprawy polowe

[29]

Kompost 
Sokólski

Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Sokółce

stała,  
sypka

• N: 1,0% (m/m)
• P2O5: 2,0% (m/m)
• K2O: 0,4% (m/m)
• CaO: 0,4% (m/m)
• MgO: 0,2% (m/m)
• Substancja org.: 50%

Skład: mieszanie osadów 
z trocinami do kompo-
stowania

[30]

Kompo-
stron

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanali-
zacji „Wodnik” Sp. z o.o. 
w Jeleniej Górze

brak danych brak danych brak danych [38]

GRANBIAL Oczyszczalnia Ścieków 
w Białymstoku stała, granulat

• N: 2,5% (m/m)
• P2O5: 3,8% (m/m)
• Substancja org.: 40%

Dawka: dla gleb o niskiej 
(wysokiej) zawartości 
fosforu: 3 (1) t/ha

[31]

(*) Minimalna zawartość poszczególnych składników w suchej masie na podstawie decyzji wydanej przez Ministra  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(**) Jakość według normy zakładowej

Źródło: Opracowanie własne
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Tab. 11. Nawozy organiczno-mineralne produkowane na bazie komunalnych osadów ściekowych

Nawóz Nr decyzji Technologia produkcji / Skład Lit.

Granulat ORTWED brak

Proces polega na odpowiednim i szybkim mieszaniu oraz homogenizacji 
osadów ściekowych z proszkiem tlenku wapnia CaO (wapno palone). W wy-
niku przebiegających reakcji chemicznych wapno reaguje z wodą zawartą 
w osadach, reakcja jest silnie egzotermiczna i temperatura procesu rośnie do 
135÷140°C. Powstały granulat może być wykorzystany jako nawóz do celów 
rolniczych lub upraw leśnych.

[22]

Biowap 91/04 z 2004 r.
Otrzymanie produktu następuje na drodze higienizacji osadów ściekowych 
wapnem palonym. Komponenty stanowią: osad – trociny – wapno palone 
mielone wysokoreaktywne. 

[32]

OrCal
183/07 Znak 
HORnn-4077-2/07 
z 2007 r.

Do stabilizacji i higienizacji zagęszczonych osadów ściekowych w tej technologii 
wykorzystane jest wapno palone tlenkowe BWR. Powstały nawóz jest trwale 
zhigienizowany (znaczna zawartość aktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2 
wtórnie higienizuje produkt po kontakcie z wilgocią ze środowiska, tworząc 
roztwór mleka wapiennego). Produkt pomaga w odkwaszaniu gleby, poprawia 
strukturę gleby, zwiększa przyswajalność fosforu, potasu i magnezu. Skład 
to: N – ok. 4,7%, P – ok. 1,12%, K – ok. 1,15%, CaO – min. 25%, zawartość 
substancji organicznej w suchej masie – ok. 20%.

[33]

Gramed 280/11 z 2011 r.

Nawóz otrzymywany jest w wyniku połączenia przetworzonych osadów ście-
kowych z komponentami nawozowymi. Produkt ten znajduje zastosowanie 
w uprawach polowych (za wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego 
spożycia), zagospodarowaniu trawników, rekultywacji terenów. Minimalne 
parametry: N – 6%, P – 2%, K – 5%, Ca – 8%, zawartość substancji organicznej 
w s.m. min. 35%.

[34]

Klonex(*)

(*) środek poprawia-
jący właściwości gleb

G-463/14 
z 2014 r.

Produkt powstaje przy zastosowaniu procesu aglomeracji i higienizacji usta-
bilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz wapna nawozowego. 
Preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych oraz do 
rekultywacji gruntów rolnych. Zalecany jest do stosowania na wszystkich 
rodzajach gleby, w szczególności na glebach, które charakteryzują się niskim 
odczynem, wpływa korzystnie na żyzność gleby. Skład to: N – 0,57%, P – 
0,14%, K – 0,06%, Ca – 26,5%, Mg – 0,20%.

[35]

Oskar 289/12 z 2012 r.

Nawóz produkowany z osadów ściekowych – ok. 43%, magnezytu prażonego 
– 17% i stężonego kwasu siarkowego – 40%. Proces przebiega w tempera-
turze powyżej 100°C, co jest wynikiem egzotermicznej reakcji magnezytu 
ze stężonym kwasem siarkowym. W jej wyniku powstaje siarczan magnezu 
o średnim stopniu uwodnienia. Niewielki nadmiar tlenku magnezu zapewnia 
lekką alkaliczność nawozu, nie powodując zakwaszenia gleby. Nawóz zawiera 
w swoim składzie siarczan magnezu o zawartości 16% MgO, siarkę o zawar-
tości 29% SO3 oraz związki organiczne pochodzenia naturalnego, cennego 
źródła węgla organicznego o właściwościach stymulujących witalność roślin. 

[36]

Źródło: Opracowanie własne

Nawozy organiczne pozyskiwane są zazwyczaj w wyniku procesu kompostowania 
i tutaj elementem „technologii” jest stosowanie materiału strukturalnego, którym 
mogą być: słoma, trociny, odpady zielone [9]. Zastosowanie otrzymanych kompostów 
do nawożenia gleby korzystnie wpływa na jej żyzność, gdyż znacznie zwiększa w niej 
zawartość substancji organicznej i składników pokarmowych dla roślin [2]. Inną 
technologią charakteryzuje się organiczny nawóz Granbial, który pozyskiwany jest 
na drodze suszenia w suszarni osadów kontaktu pośredniego (na tacach grzejnych 
o temperaturze ok. 205 ÷ 270°C) odwodnionych do ok. 20% s.m. osadów. Temperatura 
granulek po suszeniu wynosi ok. 100°C [15]. Rośliny bardzo dobrze wykorzystują 
nawóz Granbial podczas prawie 3-miesięcznej uprawy gruntowej. 

Uwagę zwraca łatwość i wygoda zastosowania oraz długotrwały okres uwalniania 
składników nawozu Granbial do gleby. Granbial jest źródłem przyswajalnego dla ro-
ślin azotu i fosforu. Stosowanie nawozu wpłynęło korzystnie na wzrost roślin, stan 
odżywienia azotem i fosforem oraz plonowanie (fot. 1) [31]. 
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Fot. 1. Wpływ nawożenia nawozem Granbial na wzrost kukurydzy, 1 – bez nawożenia,  
2 – Granbial, 3 – Granbial 150 g

Źródło: http://www.wobi.pl/images/files/Granbial_certyf.pdf (dostęp: 19.08.2016)

W przypadku nawozów organiczno-mineralnych wytwarzanych na bazie osadów 
ściekowych niezbędne jest zastosowanie substratu nieorganicznego, którego zadaniem 
jest wyeliminowanie patogenów, ujednolicenie składu chemicznego oraz właściwości 
fizycznych, jak również nadanie produktowi finalnemu formy praktycznej do wyko-
rzystania i możliwej do przechowywania [9]. Jako dodatki nieorganiczne stosuje się 
m.in. związki wapnia, magnezu i potasu oraz kwas siarkowy.

Przedstawione produkty stanowią doskonały przykład przyrodniczego wykorzy-
stania osadów ściekowych. Jak zapewniają w większości producenci, ich produkty 
świetnie nadają się nie tylko do zastosowania w rolnictwie, ale również do kształtowa-
nia terenów zieleni miejskiej, trawników, boisk i pól golfowych, w gospodarce leśnej, 
uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, gospodarce komunalnej, przykrywania 
i rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk.

5. Podsumowanie

Aktualnie gospodarka osadami ściekowymi rozwija się bardzo dynamicznie, na co 
wpływ ma m.in. ustawodawstwo. Zgodnie z prawem obowiązujący zakaz możliwości 
składowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów wymaga poszukiwania 
innych i nowych kierunków ich zagospodarowania i unieszkodliwiania. Zagospo-
darowanie komunalnych osadów ściekowych stało się bardzo ważnym problemem 
ekologicznym, technicznym i ekonomicznym. Jednym z kierunków zagospodarowania 
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osadów ściekowych jest przyrodnicze ich wykorzystanie celem nawożenia. Dotyczy 
to przede wszystkim osadów pochodzących z małych i średnich oczyszczalni ścieków. 

Za stosowaniem komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie przemawia ich 
dodatni wpływ na jakość gleby, znaczne wykorzystanie składników nawozowych oraz 
brak skutków negatywnych, takich jak transfer zanieczyszczeń do roślin uprawnych 
i wód gruntowych lub nadmierne wzbogacenie wód gruntowych w składniki bio-
genne. Patrząc na skład chemiczny (głównie materię organiczną i wapń) pod kątem 
rolniczego znaczenia, teoretycznie osady stosowane w długim przedziale czasowym 
należy traktować jako materiał mogący wpływać na fizyczne, chemiczne i biologiczne 
właściwości gleby. 

Restrykcyjne wymogi określone prawem m.in. dopuszczalne wartości zanieczysz-
czeń np. metali ciężkich, określenie dawki stosowanych osadów, odpowiedzialność 
wytwórcy osadów za monitorowanie jakości gleb, jak również brak możliwości sto-
sowania osadów ściekowych na terenach rolniczych, gdzie prowadzone są programy 
rolnośrodowiskowe, sprawiają, że stosowanie osadów ściekowych wydaje się być 
bezpieczne dla środowiska. Warto podkreślić, że przy kontroli dawki osadu i jego 
jakości nie ma ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i plonów metalami ślado-
wymi. Wspierający jest również fakt, że Polska obok krajów skandynawskich oraz 
Austrii i Belgii posiada najbardziej restrykcyjne limity stężenia metali ciężkich oraz 
zawartości pasożytów w osadach ściekowych.

Bezpośrednie stosowanie osadów w rolnictwie jest coraz trudniejsze i coraz wyższe 
są wymagania dla tego sposobu odzysku, dlatego też rozwiązania można upatrywać 
w przekwalifikowaniu osadów, które są odpadami, w pełnowartościowe nawozy. 
Pozyskane na tej drodze produkty również muszą spełniać wymagania określone 
prawem, co sprawia, że są bezpieczne dla środowiska.
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ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W PRZYSIEKACH (POWIAT JASIELSKI) 

PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH METOD 
STATYSTYCZNYCH

Streszczenie
W pracy dokonano analizy funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Przysiekach przy wyko-

rzystaniu wybranych metod statystycznych. Oceny dokonano na podstawie wyników pomia-
rów fizyko-chemicznych próbek ścieków surowych i oczyszczonych dla lat 2010–2014. Anali-
zą objęto następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, dla których 
wyznaczono statystyki opisowe, karty kontrolne oraz wskaźniki niezawodności pracy. Bazując 
na uzyskanych wynikach, stwierdzono, że analizowana oczyszczalnia ścieków działa w sposób 
prawidłowy, o czym świadczą wartości wskaźników niezawodności pracy. Analiza kart kon-
trolnych wskazuje na stabilność procesów redukcji badanych wskaźników zanieczyszczeń, na 
oczyszczalni w Przysiekach w latach 2010–2014.

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia, niezawodność pracy, stabilność pracy

ANALYSIS OF THE FUNCTIONING WASTEWATER 
TREATMENT PLANT IN PRZYSIEKI  
(JASIELSKI COUNTY) BY SELECTED  

STATISTICAL METHODS 

Summary
In the paper the analysis of functioning wastewater treatment plant in Przysieki was per-

formed used a selected statistical methods. The assessment was performed based on the re-
sults of the physico-chemical measurements raw sewage and treated sewage for period 2010 
and 2014. The analysis was performed for the following pollutants indicators: BOD5, CODCr 
and total suspended solids, for which the descriptive statistics, control cards and reliability 
indicators were determined. Based on obtained results it was concluded, that wastewater treat-
ment plant in Przysieki works correctly, what have shown values of reliability indicators. The 
analysis of control card have shown a stability of reduction of exanimated indicators of pollu-
tions in sewage.

Keywords: sewage, wastewater treatment plant, reliability of work, stability of work
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1. Wprowadzenie

Jednym z głównych obowiązków władz publicznych jest realizacja polityki ochrony 
środowiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Obowiązek ten spoczywa 
przede wszystkim na gminach, które zobligowane są do wykonywania zadań z zakresu 
ochrony środowiska. Działania z nią związane obejmują m.in. procesy oczyszczania 
ścieków, powstających w wyniku bytowej oraz gospodarczej działalności człowieka. 
Redukcja zanieczyszczeń w ściekach powinna polegać na możliwie jak największym 
wyłączeniu wskaźników zanieczyszczeń, wpływających negatywnie na zdrowie oraz 
życie ludzkie, jak również na jakość zasobów wodnych [17].

Procesy redukcji zanieczyszczeń w ściekach realizowane są na oczyszczalniach 
ścieków. O prawidłowym funkcjonowaniu takich obiektów świadczy ich niezawodność, 
która przedstawia zdolność oczyszczalni do unieszkodliwiania przewidywalnej ilości 
ścieków, w stopniu wymaganym przez ich odbiornik przy określonych warunkach 
istnienia oraz eksploatacji oczyszczalni, w założonym czasie eksploatacji oraz przy 
losowych zmianach charakterystyk funkcjonalnych oczyszczalni [5].

W celu oceny niezawodności pracy oczyszczalni ścieków niezbędne jest ciągłe 
kontrolowanie pracy takich obiektów. Osiągnięcie założonego poziomu redukcji za-
nieczyszczeń wynika głównie z prawidłowo zaprojektowanego oraz eksploatowanego 
ciągu technologicznego oczyszczalni. Wszelkie niesprawności pracy powodują dopływ 
do środowiska niedozwolonych ładunków zanieczyszczeń. Dodatkowo, niesprawności 
w pracy oczyszczalni mogą powodować powstawanie zagrożenia dla zdrowia ludności, 
korzystającej z odbiornika ścieków oczyszczonych. W sytuacji gdy jakość ścieków 
oczyszczonych nie odpowiada założonym parametrom eksploatacyjnym, wówczas 
konieczne jest ustalenie przyczyny oraz jak najszybsze usunięcie niesprawności w celu 
uniknięcia zagrożenia ekologicznego [2].

Ważnym elementem kontroli oczyszczalni ścieków jest możliwość dokonywania 
jej w szybki i sprawny sposób przez eksploatatorów takich obiektów, jak i ich użytkow-
ników. Powszechnie stosowanym narzędziem do oceny funkcjonowania oczyszczalni 
jest porównanie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
(zazwyczaj wyrażana wartością średniej arytmetycznej) do dopuszczalnej wartości, 
podanej w obowiązujących aktach prawnych. Jest to podejście uproszczone, gdyż 
nie dostarcza informacji na temat czasu trwania przekroczenia przez dany wskaźnik 
wartości dopuszczalnej, stabilności procesów redukcji bądź czynników zakłócających 
jej przebieg [3, 16].

Mając powyższe na uwadze, za cel niniejszej pracy postawiono analizę funk-
cjonowania oczyszczalni ścieków w Przysiekach przy wykorzystaniu wybranych 
metod statystycznych.

2. Charakterystyka obiektu badań

Oczyszczalnia ścieków w Przysiekach (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gm. 
Skołyszyn) to obiekt typu mechaniczno-biologicznego, obsługujący 9788 równoważnej 
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liczby mieszkańców (RLM), o średniodobowej przepustowości na poziomie 1200 m3. 
Schemat technologiczny oczyszczalni przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Przysiekach

Źródło: Opracowanie własne

Procesy mechanicznego oczyszczania ścieków na badanym obiekcie realizowane są 
na sitopiaskowniku. Biologiczne oczyszczanie odbywa się w reaktorze biologicznym, 
gdzie redukcja zanieczyszczeń odbywa się przy wykorzystaniu osadu czynnego. Kolejno 
ścieki kierowane są do osadnika wtórnego, skąd część osadu recyrkulowana jest do 
reaktora biologicznego, a część podawana jest do zbiornika osadu nadmiernego, gdzie 
prowadzona jest stabilizacja tlenowa. Po osadniku wtórnym ścieki przepływają do 
laguny w układzie kaskadowym, która stanowi trzeci stopień oczyszczania. Z laguny 
przepływowej oczyszczone ścieki kierowane są do odbiornika – rzeki Ropy [15].

3. Metodyka badań

Realizację określonego celu pracy dokonano w oparciu o materiały udostępnione 
przez eksploatatora obiektu badań, to jest gminnej oczyszczalni ścieków w Przysiekach. 
Udostępnione dane stanowiły wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków surowych 
i oczyszczonych w latach 2010–2014. Zakres oznaczeń obejmował następujące 
wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. 

Oceny funkcjonowania oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Przysiekach 
dokonano w oparciu o statystyki opisowe oraz tzw. karty kontrolne, wyznaczone dla 
każdego z analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych (statystki 
opisowe), jak i oczyszczonych (statystyki opisowe, karty kontrolne). 

Dla każdej serii obserwacyjnej analizowanych wskaźników zanieczyszczeń, 
w ściekach surowych oraz oczyszczonych, wyznaczono następujące statystyki opi-
sowe: miary położenia: wartości minimalne (min), średnie ( ) oraz maksymalne 
(max); miary rozproszenia: odchylenie standardowe (s) i współczynnik zmienności 
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(Vs) oraz miary kształtu rozkładu zmiennych: skośność (Sko) oraz kurtuozę (Kurt). 
Dynamikę zmian kształtowania się badanych zmiennych losowych sklasyfikowano 
według podziału zaproponowanego przez Muchę [10].

Oceny stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Przysiekach dokonano w oparciu 
o karty kontrolne, wyznaczone względem wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 
oczyszczonych. Warunkiem wykorzystania kart kontrolnych jest normalność rozkładu 
badanych zmiennych losowych. W niniejszej pracy normalność rozkładu zweryfi-
kowano przy wykorzystaniu testu Shapiro-Wilka [14], dla poziomu istotności α = 
0,05. Ponieważ badane zmienne losowe podlegały innemu rozkładowi jak normalny, 
dokonano zabiegu ich normalizacji poprzez logarytmowanie. Mając na uwadze regułę 
trzech sigm dla rozkładu normalnego N(μ, σ), granice linii kontrolnych, pomocniczych 
oraz centralnej, wyznaczono jako [7, 8]:

Górna linia kontrolna (UCL):

UCL = μ + 3σ (1)

Górna linia ostrzegawcza (UWL):

UWL = μ + 2σ (2)

Górna linia pomocnicza (UHL):

UHL = μ + 1σ (3)

Linia centralna:

CL = μ (4)

Dolna linia pomocnicza (LHL):

LHL = μ - 1σ (5)

Dolna linia ostrzegawcza (LWL):

LWL = μ - 2σ (6)

Dolna linia kontrolna (LCL):

LCL = μ - 3σ (7)

gdzie:
μ – wartość średnia badanej zmiennej [mgO2∙dm-3; mg∙dm-3],
σ – odchylenie standardowe badanej zmiennej [mgO2∙dm-3; mg∙dm-3].

Na zakłócenie lub brak stabilności procesu redukcji danego wskaźnika zanieczysz-
czeń wskazują następujące obserwacje [1]: jeden punkt poza granicami kontrolnymi, 
dwa z trzech punktów poza liniami ostrzegawczymi ± 2σ, cztery z pięciu kolejnych 
punktów poza liniami pomocniczymi ± 1σ, osiem kolejnych punktów po jednej stronie 
linii centralnej.
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Jako indykatory efektywności oczyszczania ścieków przyjęto następujące 
wskaźniki zanieczyszczeń: sprawność oczyszczania (η), współczynnik niezawodności 
technologicznej (WN) oraz wskaźnik technologicznej sprawności oczyszczania (Psw). 
Wskaźnik sprawności oczyszczania ścieków wyrażany jest jako iloraz różnicy wielkości 
zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych do wielkości zanieczyszczeń 
w ściekach surowych [10]:

 (8)

gdzie:
Sd – stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych [mgO2∙dm-3; mg∙dm-3],
So – stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [mgO2∙dm-3; mg∙dm-3].

Współczynnik niezawodności technologicznej to iloraz średniej wartości danego 
wskaźnika na odpływie do dopuszczalnej wartości danego wskaźnika w ściekach 
oczyszczonych [4]:

 (9)

gdzie:
  – średnia wielkość danego wskaźnika w ściekach oczyszczonych [mgO2∙dm-3; 

mg∙dm-3],
 – dopuszczalna wartość danego wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych, według obowiązujących aktów prawnych (w niniejszej pracy przyjęto 
[12]) [mgO2∙dm-3; mg∙dm-3].

Wskaźnik technologicznej sprawności oczyszczania wyraża stosunek liczby 
wyników badań zgodnych z dopuszczalnymi wartościami do całkowitej liczby prze-
badanych próbek [12]:

 (10)

gdzie:
nz – liczba wyników badań zgodnych z dopuszczalnymi wartościami z obowiązu-

jących aktów prawnych (w niniejszej pracy przyjęto [13]),
N – całkowita liczba przebadanych próbek.

4. Wyniki badań

W celu określenia dynamiki zmian kształtowania się składu ścieków surowych 
oraz oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Przysiekach, dla analizowanych serii 
obserwacyjnych badanych wskaźników zanieczyszczeń, wyznaczono statystyki opi-
sowe. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 1. Ryciny 2–4 przedstawiają odpowiednio 
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wartości BZT5, ChZTCr oraz zawiesiny ogólnej wraz z poziomem redukcji tych wskaź-
ników, na oczyszczalni ścieków w Przysiekach.

Tab. 1. Statystyki opisowe badanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych 
oraz oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Przysiekach

Wskaźnik 
zanieczyszczeń

Wskaźnik zanieczyszczeń

min  max s Vs Sko Kurt

Ścieki surowe

BZT5 98,0 433,4 846,0 214,0 0,25 0,33 -0,84

ChZTCr 346,0 854,2 2112,0 396,6 0,19 1,48 3,14

Zawiesina ogólna 72,0 377,1 1705,0 360,3 0,21 3,14 11,34

Ścieki oczyszczone

BZT5 1,3 3,1 7,0 1,3 0,18 1,72 3,97

ChZTCr 4,6 45,3 82,0 15,2 0,19 -0,14 1,99

Zawiesina ogólna 2,1 3,7 6,2 1,4 0,22 0,44 -1,36

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 2. Wartości BZT5 w ściekach surowych oraz oczyszczonych na oczyszczalni w Przysiekach 
w latach 2010–2014

Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 3. Wartości ChZTCr w ściekach surowych oraz oczyszczonych na oczyszczalni w Przysiekach 
w latach 2010–2014

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 4. Wartości zawiesiny ogólnej w ściekach surowych oraz oczyszczonych na oczyszczalni 
w Przysiekach w latach 2010–2014

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie danych zestawionych w tabeli 1 stwierdzono, iż zakres analizo-
wanych wskaźników zanieczyszczeń, w ściekach surowych, jest zbieżny z wynikami 
badań, otrzymanych przez Kaczora [6], dotyczących składu ścieków surowych, 
dopływających do oczyszczalni, zlokalizowanych na obszarze południowej Polski. 
Bazując na wynikach zestawionych w tabeli 1 oraz na rycinie 2, stwierdzono, że 
wartość BZT5 w ściekach surowych, dopływających do oczyszczalni w Przysiekach, 
mieściła się w przedziale od 98 do 846 mgO2∙dm-3, przy wartości średniej na pozio-
mie 433 mgO2∙dm-3. Dynamika zmian kształtowania się wielkości tego wskaźnika 
wskazuje na jego przeciętną zmienność. Wartość współczynnika skośności mówi 
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o prawostronnej asymetrii rozkładu badanej zmiennej, natomiast kurtoza wskazuje 
na platykurtyczny rozkład BZT5 w ściekach surowych. Wartości BZT5 w ściekach 
oczyszczonych, na oczyszczalni w Przysiekach, w wieloleciu 2010–2014 wahały się 
pomiędzy od 1,3 do 7,0 mgO2∙dm-3, przy wartości średniej, wynoszącej 3,1 mgO2∙dm-3. 
Zmienność kształtowania się wielkości tego wskaźnika w ściekach oczyszczonych 
utrzymywała się na poziomie niskim. Ponadto w całym analizowanym okresie nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej wartości BZT5 w ściekach oczyszczonych 
(według [13] dopuszczalna wartość to 25 mgO2∙dm-3). 

Współczynnik skośności wskazuje na prawostronną asymetrię rozkładu BZT5 
w ściekach oczyszczonych, natomiast kurtoza mówi o jej leptokurtycznym rozkładzie. 
Wielkość ChZTCr (tab. 1, ryc. 3) ścieków surowych, dopływających do badanej oczysz-
czalni, w latach 2010–2014 mieściła się w przedziale od 346 do 2112 mgO2∙dm-3, 
a wartość średnia utrzymywała się na poziomie 854 mgO2∙dm-3. Współczynnik 
zmienności wskazuje na niską zmienność kształtowania się tego wskaźnika w ście-
kach surowych. Współczynnik skośności mówi o prawostronnej asymetrii rozkładu 
badanej zmiennej, natomiast wartość kurtozy wskazuje na jej leptokurtyczny rozkład. 

W przypadku ścieków oczyszczonych ChZTCr przyjmowało wartości od 4,6 do 
82,0 mgO2∙dm-3, przy wartości średniej wynoszącej 45,3 mgO2∙dm-3. Dynamika zmian 
kształtowania się tego wskaźnika, w ściekach oczyszczonych, utrzymywała się na 
poziomie niskim. W całym analizowanym wieloleciu nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych wartości ChZTCr w ściekach oczyszczonych (według [13] dopuszczalna 
wartość to 125 mgO2∙dm-3). Współczynnik skośności ChZTCr ścieków oczyszczonych 
wskazuje na lewostronną asymetrię rozkładu badanej zmiennej, natomiast kurtoza 
mówi o jej leptokurtycznym rozkładzie. 

Stężenie zawiesiny ogólnej (tab. 2, ryc. 4) w ściekach dopływających do oczysz-
czalni w Przysiekach wahało się w przedziale od 72 do 1705 mg∙dm-3, przyjmując 
wartość średnią na poziomie 377 mg∙dm-3. Dynamika zmian kształtowania się tego 
wskaźnika w ściekach surowych, w badanym wieloleciu, utrzymywała się na poziomie 
przeciętnym. Wartość współczynnika skośności wskazuje na lewostronną asymetrię 
rozkładu tej zmiennej, natomiast kurtoza mówi o jej leptokurtycznym rozkładzie. 
Stężenie zawiesiny ogólnej, na odpływie z oczyszczalni w Przysiekach, zawierało się 
w przedziale od 2,1 do 6,2 mg∙dm-3, przy wartości średniej wynoszącej 3,7 mg∙dm-3. 

Wartość współczynnika zmienności wskazuje na przeciętną zmienność kształ-
towania się wielkości tego wskaźnika w ściekach oczyszczonych. W analizowanym 
wieloleciu nie stwierdzono przekroczeń stężenia zawiesiny ogólnej na odpływie, 
odnośnie do obowiązujących aktów prawnych (według [13] dopuszczalna wartość 
to 35 mg∙dm-3). Współczynnik skośności mówi o prawostronnej asymetrii rozkładu 
tej zmiennej, a kurtoza wskazuje na jej platykurtyczny rozkład. 

Oceny stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Przysiekach dokonano za pomo-
cą kart kontrolnych, wykonanych względem badanych wskaźników zanieczyszczeń 
w ściekach oczyszczonych. Wyniki analizy zestawiono na rycinach 5–7. 
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Ryc. 5. Karta kontrolna dla BZT5 w ściekach oczyszczonych

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 6. Karta kontrolna dla ChZTCr w ściekach oczyszczonych

Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 7. Karta kontrolna dla zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych

Źródło: Opracowanie własne

Analizując wyniki zestawione na rycinie 5, można stwierdzić, iż wartości BZT5 
oscylują wokół wartości średniej (linii centralnej) oraz żadna z badanych prób nie 
przekroczyła dolnej lub górnej linii centralnej. Świadczy to o stabilnym procesie re-
dukcji tego wskaźnika oraz jego braku zakłóceń, w całym analizowanym wieloleciu. 
Karta kontrolna, wykonana względem ChZTCr w ściekach oczyszczonych (ryc. 6), 
wskazuje na jeden okres zakłócenia stabilności pracy oczyszczalni, względem redukcji 
tego wskaźnika (próby 1–4). Należy jednak podkreślić, że zakłócenie to nie wpłynęło 
negatywnie na skuteczność redukcji ChZTCr, gdyż w całym okresie badań nie odno-
towano przekroczeń jego dopuszczalnych wartości względem [13]. 

Analizując wyniki zestawione na rycinie 7, stwierdzono stabilność oraz brak 
zakłóceń procesów redukcji zanieczyszczeń, względem zawiesiny ogólnej. W wielo-
leciu 2010–2014 wartości tego wskaźnika nie przekroczyły dolnej bądź górnej linii 
kontrolnej oraz oscylowały wokół linii centralnej. Podobne wyniki przedstawiono 
także w pracy [9], gdzie dokonano oceny stabilności pracy oczyszczalni ścieków 
w Zabajce. Na podstawie przeprowadzonej analizy również wskazano na stabilność 
procesów redukcji BZT5 i zawiesiny ogólnej oraz na brak stabilności i zakłócenie pro-
cesu oczyszczania ścieków względem ChZTCr. Jednakże nie wpłynęło to negatywnie 
na jakość ścieków oczyszczonych.

Uzupełnieniem przeprowadzonych badań było wyznaczenie wskaźników nieza-
wodności pracy oczyszczalni ścieków w Przysiekach, takich jak: sprawność oczysz-
czania (η), współczynnik niezawodności technologicznej (WN) oraz technologiczną 
sprawność oczyszczania (Psw). Wyniki zestawiono w tabeli 2.
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Tab. 2. Wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków w Przysiekach w latach 2010–2014

Wskaźnik zanieczyszczeń
Wskaźnik zanieczyszczeń

η WN Psw

BZT5 0,99 0,13 1,00

ChZTCr 0,94 0,36 1,00

Zawiesina ogólna 0,98 0,11 1,00

Źródło: Opracowanie własne

Analizując wyniki zestawione w tabeli 2, stwierdzono bardzo wysoką redukcję 
badanych wskaźników zanieczyszczeń. Dla każdego z analizowanych sprawność 
oczyszczania znacznie przekracza 90%. Również pozostałe wskaźniki niezawodności 
świadczą o poprawnej oraz niezawodnej pracy oczyszczalni ścieków w Przysiekach. 
Wskazują na to niskie wartości WN oraz Psw równe jeden dla każdego z badanych 
wskaźników zanieczyszczeń.

5. Wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonych badań, związanych z oceną funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków w Przysiekach, za pomocą wybranych metod statystycznych, 
sformułowano następujące wnioski końcowe:
1. Odpływające do odbiornika ścieki oczyszczone na oczyszczalni w Przysiekach, 

pod względem swego składu fizyko-chemicznego, spełniały w latach 2010–2014 
warunki określone Rozporządzeniem [13], co niewątpliwie przyczynia się do 
ochrony wód ich odbiornika – rzeki Ropy przed zanieczyszczeniem.

2. Analiza kart kontrolnych wykazała stabilność procesów redukcji zanieczyszczeń, 
odnośnie do każdego z analizowanych wskaźników. Zatem w badanym wielo-
leciu nie wystąpiły czynniki istotnie wpływające na kształtowanie się jakości 
ścieków oczyszczonych.

3. Potwierdzeniem wysokiej sprawności pracy oczyszczalni ścieków w Przysiekach, 
są wartości wskaźników niezawodności pracy, wskazujące na wysoką efektywność 
redukcji zanieczyszczeń w ściekach dopływających do analizowanego obiektu badań.

4. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że statystyki opisowe oraz 
karty kontrolne stanowią proste oraz skuteczne narzędzie pozwalające na okre-
ślenie skuteczności oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie 
tych narzędzi pozwala na szybkie wskazanie zakłóceń pracy eksploatowanych 
obiektów oraz podjęcie odpowiednich działań w celu eliminacji tych zakłóceń.
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BADANIA MONITORINGOWE GAZÓW 
WYSYPISKOWYCH NA BYŁYM SKŁADOWISKU 

ODPADÓW W KROŚNIE 

Streszczenie
W artykule przeprowadzono dyskusję na temat emisji gazów wysypiskowych z terenu skła-

dowisk odpadów na przykładzie byłego składowiska odpadów w Krośnie. Gaz wysypiskowy 
zawierający metan jest nieodłącznym produktem przemian biochemicznych zachodzących 
w odpadach bytowych podczas ich składowania. Składowiska odpadów komunalnych posia-
dają systemy odbioru oraz monitoringu biogazu i odcieków. O ile odcieki są uciążliwym i nie-
bezpiecznym dla środowiska problemem, o tyle gaz wysypiskowy ze względu na dużą zawar-
tość metanu jest cennym źródłem energii. Wykorzystuje się go do wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej na potrzeby infrastruktury składowiska, a w przypadku dużych składowisk ilości 
pozyskiwanego biogazu są na tyle wysokie, że energię z niego uzyskaną odsprzedaje się odbior-
com zewnętrznym. Takie składowiska nazywa się niekiedy „antropogenicznymi złożami gazu”. 

Gaz wysypiskowy jest problemem w przypadku starych wysypisk odpadów. Są to tykające 
bomby ekologiczne. Przed kilkudziesięciu laty odpady, w tym i te niebezpieczne, deponowano 
w przypadkowych miejscach, nie sprawdzając czy warunki gruntowe i wodne będą stanowiły 
jakąkolwiek barierę zabezpieczającą przed migracją zanieczyszczeń. Nie prowadzono też ewi-
dencji ilościowo-jakościowej tych odpadów. W artykule omówiono problem tego typu wysypisk 
odpadów i zagrożenia związane z ich obecnością dla środowiska i ludzi. 

Słowa kluczowe: gaz wysypiskowy, byłe składowiska odpadów, zagrożenie, środowisko

MONITORING STUDIES OF LANDFILL GASES 
IN A FORMER LANDFILL IN KROSNO

Summary
The paper discusses the issue of landfill gas emission from a landfill site based on the exam-

ple of a former landfill in Krosno. Landfill gas containing methane is an inherent product of 
biochemical changes that take place in domestic waste during their storage. Municipal landfills 
have systems for biogas/leachate monitoring and collection. As opposed to leachate, which is 
a noxious problem posing danger to the environment, landfill gas is a valuable source of energy 
due to the high content of methane. It is used for heat and electrical energy generation for the 
purpose of landfill infrastructure. In the case of large landfills, the amounts of biogas are suf-
ficiently high to generate energy for external recipients. Such landfills are sometimes referred 
to as “anthropogenic gas deposits”.

Landfill gas becomes a problem in the case of old landfills, which represent ticking environ-
mental bombs. A few decades ago, waste, including hazardous waste, was deposited at random 
sites without checking whether ground and water conditions would ensure any barrier pre-
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venting waste migration. Also, there were no quantitative or qualitative records of this waste. 
In the article discusses the issue of this type of landfills as well as the threat they pose to the 
environment and people’s health.

Keywords: landfill gas, former landfills, threat, environment

1. Wprowadzenie

Gaz wysypiskowy zawierający metan jest nieodłącznym produktem przemian 
biochemicznych zachodzących w odpadach bytowych podczas ich składowania. Na 
zjawisko powstawania gazu w zdeponowanych odpadach zwrócono pierwszy raz 
uwagę w okresie międzywojennym. W 1934 r. w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy 
w gazie wysypiskowym zidentyfikowano metan [9]. 

Obecnie składowiska odpadów komunalnych już na etapie projektu posiadają 
systemy odbioru oraz monitoringu biogazu i odcieków. O ile odcieki są uciążliwym 
i niebezpiecznym dla środowiska problemem, o tyle gaz wysypiskowy ze względu 
na dużą zawartość metanu jest cennym źródłem energii. Wykorzystuje się go do 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na potrzeby infrastruktury składowiska, 
a w przypadku dużych składowisk ilości pozyskiwanego biogazu są na tyle wysokie, 
że energię z niego uzyskaną odsprzedaje się odbiorcom zewnętrznym. Takie składo-
wiska nazywa się niekiedy „antropogenicznymi złożami gazu”.

Gaz wysypiskowy jest problemem jedynie w przypadku starych składowisk od-
padów. Są to tykające bomby ekologiczne. Przed kilkudziesięciu laty odpady, w tym 
i te niebezpieczne, deponowano w przypadkowych miejscach, nie sprawdzając, czy 
warunki gruntowe i wodne będą stanowiły jakąkolwiek barierę zabezpieczającą przed 
migracją zanieczyszczeń. Nie prowadzono też ewidencji ilościowo-jakościowej tych 
odpadów. Wiele z takich wysypisk zrekultywowano, plantując sterty odpadów i na-
wożąc na ich powierzchnię warstwę zwięzłego gruntu, jednak wewnątrz wysypiska 
nadal trwa generacja gazu i powstają toksyczne odcieki. Wystarczy niewielka zmiana 
warunków gruntowo-wodnych, by te zanieczyszczenia ujawniły się z dużą szkodą dla 
środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.

Takim właśnie miejscem jest teren dawnego składowiska odpadów w Krośnie. 
Po około 30 latach od zamknięcia wysypiska Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, na 
zlecenie Urzędu Miasta Krosna, dokonał badań kontrolnych koncentracji gazu wy-
sypiskowego w gruncie.

Celem niniejszego opracowania jest analiza pomiarów stężenia podstawowych 
składników gazu wysypiskowego w powietrzu glebowym na terenie byłego wysypiska 
odpadów w Krośnie, określenie skali zagrożenia środowiska emisją tych gazów oraz 
podanie zaleceń na temat dalszego postępowania z omawianym zagrożeniem. 

2. Właściwości i skład gazu wysypiskowego

Przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że metan (główny składnik 
gazu wysypiskowego) jest ok. 20-krotnie bardziej szkodliwy dla środowiska natu-
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ralnego niż dwutlenek węgla [9]. Gaz może uchodzić ze składowiska we wszystkich 
kierunkach (stochastycznie). 

Są przykłady na to, że ze starych i dawno zamkniętych wysypisk gaz rozchodził 
się aż do oddalonych o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset metrów domów mieszkalnych. 
Na nieprawidłowo eksploatowanych wysypiskach zdarzają się mniejsze lub większe 
wybuchy gazu. Niebezpieczeństwo takie grozi także przy odsysaniu gazu z wysypiska, 
jego przygotowywaniu (oddzielenie kondensatu, siarkowodoru, odorów i dwutlenku 
węgla, jeśli gaz ma być przeznaczony do celów opałowych) i wreszcie termicznej utyli-
zacji. Właściwe odgazowanie złoża, ujmowanie i unieszkodliwianie lub wykorzystanie 
gazu powinno być częścią każdego nowego projektu składowiska. 

Prawo budowlane wielu krajów pozwala budować inne obiekty na dawnych 
terenach składowania odpadów po 20 latach od zamknięcia wysypiska. W świetle 
najnowszych badań powinno to jednak być obwarowane pewnymi ograniczeniami. 
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej składowiska o rocznej masie składowanych 
odpadów wynoszącej powyżej 10 tys. Mg powinny posiadać instalacje odgazowujące. 
W Polsce w 2014 r. było 342 składowisk posiadających instalacje do odgazowywania, 
co stanowiło 86,8% ogółu czynnych składowisk, na których deponowano odpady 
komunalne [8]. 

Gazy powstające na składowisku są zbliżone składem do gazu pofermentacyjnego, 
a więc składają się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Końcowym produktem bez-
tlenowego rozkładu odpadów organicznych są: metan 45–65% objętości, dwutlenek 
węgla 25–35% objętości, azot 7–10% objętości, tlen < 3% objętości oraz pozostałe 
domieszki ok. 1% objętości [5]. Skład gazu w pionowym przekroju złoża nie jest stały. 
Odzwierciedla on wpływ warunków zewnętrznych, zwłaszcza że penetracja powietrza 
w głąb złoża powoduje obecność tlenu, azotu i w niewielkim stopniu innych składników. 

Metan jest beztlenowym i bezbarwnym gazem, lżejszym od powietrza, zbiera 
się zatem w górnej części urządzeń. Temperatura wrzenia metanu wynosi -165ºC. 
Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Dolna granica wybuchowości to 5%, 
a górna 15%. Średnia wartość opałowa wynosi ok. 21,54 MJ/m3 [4]. Jest gazem nie-
trującym, ale pogarsza skład powietrza. Nie wykazuje działania toksycznego, jeżeli 
tylko stężenie tlenu jest wystarczające do oddychania. Pozostałe składniki biogazu 
stanowią niewielką ilość. Spośród 200–400 gazów towarzyszących tylko niewielka 
liczba należy do grupy gazów o istotnym znaczeniu dla środowiska. 

W literaturze [7] wymienia się najczęściej występujące pozostałe składniki 
biogazu, m.in.: siarkowodór 0–100 ppm, amoniak 0–100 ppm, merkaptan etylowy 
0–120 ppm, aldehyd octowy 0–150 ppm, aceton 0–100 ppm, węglowodory C2-C11 
0–50 ppm, związki chloroorganiczne 0–100 ppm. Gazami o bardzo intensywnym 
i odrażającym zapachu są, m.in. merkaptany, siarkowodór, aldehyd octowy. Ich próg 
wyczuwalności węchowej jest bardzo niski i wynosi 0,0007 mg/m3 dla siarkowodoru 
i 0,0005 mg/m3 dla merkaptanu etylowego.

Z gazów towarzyszących szczególnie niepożądany jest siarkowodór, który w po-
łączeniu ze skondensowaną parą prowadzi do korozji urządzeń. Z tego względu już 
przy zawartości około 40 mg/m3 siarkowodoru przeprowadza się odsiarczanie gazu.
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3.  Zagrożenia związane z obecnością gazu wysypiskowego

W składowisku gaz może migrować we wszystkich kierunkach, zgodnie z prawami 
przepływu. Może przenikać przez warstwy przepuszczalne w kierunkach poziomych 
i ukośnych, pionowo w górę i w dół, wzdłuż szczelin, pęknięć, a także na styku warstw 
od padów i czaszy składowiska, wszędzie tam gdzie są mniejsze opory ruchu. Wędruje 
również drogami stworzonymi przez człowieka, takimi jak: szyby górnicze, otwory 
wiertnicze, systemy kanalizacyjne i drenażowe, miejsca prowadzenia przewodów 
elektrycznych i rur. Może gromadzić się też pod pokryciami drogowymi, w funda-
mentach i piwnicach zabudowań oraz w naturalnych kawernach. Możliwe jest więc 
tworzenie się poduszek gazowych, stanowiących naturalne zbiorniki gazu. Poduszki 
takie są przyczyną erupcji gazu w przypadku wzrostu jego ciśnienia złożowego lub 
znalezienia przez gaz ujścia o niewielkiej średnicy [9]. Biogaz może także rozpusz-
czać się w odciekach lub wodach podziemnych i migrować wraz z nimi na znaczne 
odległości, wydzielając się z roztworu w sprzyjających warunkach w najbardziej 
nieoczekiwanych miejscach.

Gaz wysypiskowy może stanowić zagrożenie dla: 
 � roślin – degradacja strefy ukorzenienia,
 � budowli – osiadanie, wybuchy, pożary,
 � ludzi – nieprzyjemny zapach, niedotlenienie, działanie toksyczne, wybuchy 

lub pożary,
 � wód gruntowych,
 � atmosfery – zanieczyszczenie powietrza. 

Zagrożenia te mogą obejmować teren wysypiska, jak i jego otoczenie. 
Główne zagrożenie środowiska powodowane gazem wysypiskowym związane jest 

z jego zdolnościami do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem i łatwością 
migracji ze składowiska do obszarów przyległych. Metan staje się gazem wybuchowym 
przy stężeniu od 5 do 15%, siarkowodór od 4,3 do 45,5%, natomiast tlenek węgla od 
12,5 do 74,2% [3]. Zagrożenie metanem staje się duże, gdy gaz nie może przedostać 
się w sposób naturalny do atmosfery lub nie jest odzyskiwany. 

4. Teren badań

Obszar, na którym znajdowało się składowisko odpadów, zlokalizowany jest 
w Krośnie przy ul. Batorego (ryc. 1). Jego powierzchnia wynosi 7,65 ha, z czego obszar 
byłego wysypiska o najwyższej emisji gazu wysypiskowego to ok. 0,7 ha. 
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Ryc. 1. Lokalizacja byłego wysypiska odpadów

Źródło: www.google.pl (dostęp: 10.09.2016) 

Wysypisko utworzono w wyrobisku będącym pozostałością po istniejącej dawniej 
w tym miejscu cegielni. W okresie od 1970 do 1984 r. składowano na nim odpady 
komunalne i przemysłowe. Nie prowadzono ewidencji ilości i rodzaju składowanych 
odpadów. Po tym czasie teren został uporządkowany i poddany rekultywacji z zamiarem 
wykorzystania go na cele rekreacyjne. W latach dziewięćdziesiątych zrezygnowano 
z tych planów. Powstało tu jedynie boisko do gry w piłkę nożną. Obecnie teren ten 
jest zaniedbany, porośnięty wysoką trawą i krzakami. Miejscami przybrało formę 
„dzikiego” wysypiska (fot. 1). 
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a)

b)

Fot. 1a, 1b. Obecny wygląd byłego wysypiska odpadów
Źródło: fot. B. Rajchel

5.  Pomiary gazów wysypiskowych – etap I

W 2010 r. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie na obszarze dawnego wysypiska 
i terenów przyległych przeprowadził badania emisji i migracji gazu wysypiskowego. 
Podczas badań dokonano pomiaru wielkości emisji metanu na powierzchni terenu, 
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zawartości metanu i składu powietrza glebowego oraz testów aktywnego odbioru 
gazu z terenu wysypiska. Dodatkowo opracowano prognozę wielkości emisji gazu 
wysypiskowego na opisywanym terenie w ciągu najbliższych dwudziestu lat [2].

Wykonane pomiary wykazały niewielką emisję metanu z powierzchni terenu 
wahającą się od 0 do maks. 50 ppm. Obszar największej emisji znajdował się w połu-
dniowo-wschodniej części boiska. Na rycinie 2 zaznaczono, jak zmienia się zawartość 
emisji metanu na powierzchni badanego terenu. Kolejne bloki oznaczają zakresy 
emisji od największej w przedziale od 15 do 50 ppm – blok najmniejszy, poprzez 
zakres 5–15 ppm – blok średni, po emisję < 5 ppm w obrębie bloku największego.

Ryc. 2. Koncentracja metanu na terenie wysypiska

Źródło: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Projekt odgazowania i użytkowania terenu po zrekultywowanym 
wysypisku odpadów na terenie osiedla Traugutta; Kraków, grudzień 2010 r.

Następnie przeprowadzono analizę powietrza glebowego. Pomiary wykonano 
na dwóch głębokościach, tj. na głębokości 1,5 m oraz 3 m p.p.t. Zastosowano sondy 
wgłębne wykonane z perforowanych rur stalowych, wbijane za pomocą młota spali-
nowego. Łącznie na badanym obszarze rozmieszczono 23 sondy (ryc. 3). Do analizy 
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wykorzystano analizator biogazu GA – 2000 Plus produkcji Geotechnical Instrument. 
Zastosowany analizator biogazu służy w standardzie do pomiaru zawartości sześciu 
składników biogazu w warunkach terenowych. Są to CH4, CO2, O2, NH3, CO i H2S.

Ryc. 3. Rozmieszczenie sond wgłębnych na terenie wysypiska

Źródło: J. Dudek, Analiza zagrożeń emisją biogazu na terenie po zrekultywowanym składowisku odpadów 
komunalnych w Krośnie, Nafta – Gaz, sierpień 8/2011.

Największe stężenie CH4 zanotowano w sondzie nr 1, gdzie na głębokości 1,5 m 
wynosiło ono 75,3%, a na głębokości 3 m – 79,1%. Zmierzona zawartość CO2 wyno-
siła odpowiednio 18,9% i 19,5%. W przypadku sond 2, 3, 4 stężenie metanu sięgało 
blisko 50%, w sondach 5, 6 sięgało 30%. W pozostałych sondach wynosiło do 10%. 
Najniższe stężenie metanu odnotowano w sondzie 16, gdzie wyniosło ono 0,1% na 
głębokości 1,5 m oraz 0,3% na głębokości 3 m. Zawartość CO2 w sondach 2 i 3 sięga-
ła prawie 20%, w pozostałych odwiertach wynosiła poniżej 10%. Zawartość O2 jest 
proporcjonalna do zawartości CO2. Gdy stężenie CO2 zbliża się do 20%, to stężenie 
O2 maleje w okolice zera. Spadek stężenia CO2 poniżej 1% jest związany ze wzrostem 
zawartości tlenu do blisko 20%.

Ocenę stadium dojrzałości, w jakim znajduje się wysypisko oraz prognozę emisji 
przez nie gazu wysypiskowego, wykonano za pomocą symulacji komputerowej, w oparciu 
o model matematyczny opracowany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Model 
ten jest funkcją uwzględniającą połowiczne czasy rozpadu substancji organicznej 
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podzielonej na cztery kategorie i ilości zdeponowanych odpadów. Model Instytutu 
pozwala z dużą dokładnością obliczyć wielkość emisji metanu, jeśli zna się ilość i rodzaj 
zdeponowanych na składowisku odpadów. Do analizy użyto danych statystycznych, 
ponieważ nie prowadzono ewidencji ilości i rodzaju składowanych tutaj odpadów. 

W oparciu o obliczone dane dotyczące masy wytworzonych odpadów oszacowano 
emisję gazu wysypiskowego oraz biogennego metanu do roku 2030. Symulację emisji 
gazów od 1970 do 2030 roku przedstawiono na rycinie 4. Wynika z niej, że odpady 
organiczne zdeponowane na składowisku obecnie znajdują się w końcowej fazie roz-
kładu i proces generowania gazu wysypiskowego zamiera. Ze względu jednak na to, 
że do wykonania prognozy użyto dane szacunkowe, prognoza ta została dodatkowo 
zweryfikowana poprzez testy aktywnego odbioru gazu.

Ryc. 4. Symulacja produktywności gazowej składowiska (lata 1970–2030)

Źródło: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Projekt odgazowania i użytkowania terenu po zrekultywowanym 
wysypisku odpadów na terenie osiedla Traugutta; Kraków, grudzień 2010 r.

6.  Pomiary gazów wysypiskowych – etap II

W drugim etapie badań emisji biogazu na terenie składowiska odpadów pro-
wadzono monitoring zmian składu i kierunku migracji gazu wysypiskowego przez 
okres trzech lat we wskazanych przez Instytut dziewięciu punktach. Punkty w tere-
nie wyznaczono przy użyciu odbiornika GPS typu Trimble R6-2 z wykorzystaniem 
systemu ASG – EUROPOS. Lokalizację sond pomiarowych przedstawiono na rycinie 
5. W niniejszym artykule zostały omówione wyniki pomiarów z pierwszego roku 
prowadzenia monitoringu.
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Ryc. 5. Lokalizacja sond pomiarowych na terenie składowiska 

Źródło: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Projekt odgazowania i użytkowania terenu po zrekultywowanym 
wysypisku odpadów na terenie osiedla Traugutta; Kraków, grudzień 2010 r.

W wyznaczonych miejscach zespół osób pod kierownictwem doc. dr. inż. Stani-
sława Rymara zainstalował sondy pomiarowe (fot. 2) w następujący sposób: 

 � wywiercono otwór o średnicy 80 mm przy pomocy wiertnicy typu KHD DEUTZ 
Nr 0417 przez warstwę rekultywacyjną i zagłębiono go na ok. 30 cm w nawier-
cone odpady,

 � wprowadzono do otworu rurę PCV o średnicy 75 mm i długości 2 m z wykonaną 
w dolnej części perforacją,

 � w części przypowierzchniowej uszczelniono iłem przestrzeń wokół rury,
 � zamontowano kołpak ochronny na wierzchołku rury.
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Fot. 2. Montaż sondy pomiarowej 
Źródło: fot. J. Puchyrska

Charakterystyka poszczególnych otworów przedstawiała się następująco:
 � Punkt/sonda 1: głębokość wiercenia 1,80 m – pod warstwą rekultywacyjną, którą 

stanowi glina ilasta, stwierdzono suche odpady budowlane typu gruz ceglany, 
szkło, gruz betonowy – otwór suchy.

 � Punkt/sonda 2: głębokość wiercenia 1,13 m – pod warstwą rekultywacyjną jw. 
stwierdzono odpady stałe typu budowlanego mocno nasycone wodą o zabarwieniu 
ciemnym (odcieki) – otwór mokry.

 � Punkt/sonda 3: głębokość wiercenia 1,50 m – pod warstwą rekultywacyjną jw. 
stwierdzono odpady stałe typu gruz budowlany – otwór suchy.

 � Punkt/sonda 4: głębokość wiercenia 0,80 m – pod warstwą rekultywacyjną jw. 
stwierdzono odpady typu komunalnego (śmieci) na głębokość 0,5 m – otwór suchy.

 � Punkt/sonda 5: głębokość wiercenia 2,55 m – pod warstwą rekultywacyjną 
stwierdzono odpady komunalne (typu śmieci) przemieszane z gruzem budow-
lanym – otwór suchy.

 � Punkt/sonda 6: głębokość wiercenia 2,50 m – pod warstwą rekultywacyjną stwier-
dzono odpady tego samego rodzaju co w otworze nr 5 – otwór suchy.

 � Punkt/sonda 7: głębokość wiercenia 1,80 m – pod warstwą rekultywacyjną odpady 
stałe typu komunalnego (śmieci) – otwór suchy.

 � Punkt/sonda 8: głębokość wiercenia 1,40 m – rodzaj odpadów jw. – otwór suchy.
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 � Punkt/sonda 9: głębokość wiercenia 2,0 m – odpady budowlane typu gruz bu-
dowlany, rumosz – otwór suchy.

6.1. Metodyka pomiarów

Po zamontowaniu sieci piezometrów rozpoczęto regularne pomiary stężenia gazu 
wysypiskowego w odstępie dwutygodniowym. Monitoring stężenia gazu prowadzony 
był przez pracowników i studentów PWSZ w Krośnie w latach 2011–2014. 

Pomiar stężenia gazu gromadzącego się w sondach prowadzono przy użyciu 
analizatora biogazu typu GEM 2000 firmy Tusnovics Instruments Polska (fot. 3). 
GEM 2000 jest przenośnym urządzeniem dedykowanym do mierzenia i monito-
rowania gazu wysypiskowego na składowiskach odpadów. Dokonuje on pomiaru 
stężenia trzech podstawowych składników gazu wysypiskowego, tj. metanu, tlenu 
i dwutlenku węgla. Dodatkowo podłączając zewnętrzne sondy, można zwiększyć jego 
zakres pomiarowy o inne składniki biogazu. Pomiar stężenia metanu i dwutlenku 
węgla odbywa się metodą adsorpcji w podczerwieni, pomiar stężenia tlenu odbywa 
się przy użyciu celki elektrochemicznej. Dokładność pomiaru CH4 i CO2 w zależno-
ści od stężenia gazu wynosi (+/–) 0,5% dla stężenia 0–15 % i (+/–) 3% dla stężenia 
powyżej 15%. Dokładność pomiaru stężenia O2 wynosi (+/–) 1%. Aparat umożliwia 
również rejestrację temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego w chwili 
pomiaru. Dane pomiarowe są zapisywane w pamięci urządzenia. Można je kopiować, 
przetwarzać i archiwizować w komputerze za pomocą specjalistycznego oprogramo-
wania. Aparat jest bezpiecznym urządzeniem, które może być stosowane w strefie 
zagrożenia wybuchem. 

 a)  b)

    
Fot. 3a, 3b. Pomiary na wysypisku w okresie zimowym i letnim analizatorem biogazu GEM 2000 

Źródło: fot. B. Rajchel 
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6.2. Wyniki pomiarów i ich interpretacja

W okresie od 27 lipca 2011 r. do 19 października 2011 r. prowadzono pomiary 
wstępne, które miały na celu przetestowanie prawidłowego zamontowania sond oraz 
działania aparatury pomiarowej. Od 2 listopada 2011 r. prowadzono pomiary właściwe, 
które wykonywano z częstotliwością co 1–2 tygodnie. Oznaczano metan, dwutlenek 
węgla oraz tlen w dziewięciu punktach usytuowanych wokół byłego wysypiska.

Regularna obserwacja zmian składu gazu wysypiskowego na byłym wysypisku 
odpadów w Krośnie przyniosła informacje o zmianach dotyczących migracji i skła-
du tego gazu w czasie. Szczególnie w przypadku obserwacji stężenia metanu widać 
wyraźnie, że jego zasięg zmienia się sezonowo zgodnie z porami roku. W pierwszym 
miesiącu prowadzenia monitoringu, w listopadzie 2011 r., obecność metanu zauważono 
jedynie w trzech otworach M2, M3, M4 położonych we wschodniej części badanego 
terenu. W sondach M2 i M3 stężenie metanu wyniosło 0,1%, a w sondzie M4 0,2%. 
W pozostałych otworach obecności metanu nie stwierdzono. Stan początkowy przed-
stawiono na mapie (ryc. 6), gdzie w oparciu o pomiary przeprowadzone przez INiG 
w październiku 2010 r. oraz pierwsze pomiary monitoringowe w listopadzie 2011 r. 
metodą interpolacji wykreślono szacowany rozkład stężenia metanu pod spągiem 
warstwy rekultywacyjnej na analizowanym obszarze.

Ryc. 6. Mapa stężenia metanu w [%] na obszarze byłego wysypiska odpadów  
w Krośnie na koniec 2011 r. 

Źródło: Badania INiG Krakowie i PWSZ w Krośnie 
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Okresem, kiedy miała miejsce najbardziej intensywna migracja metanu, był 
przełom zima/wiosna 2012 r. Najwyższy wynik stężenia metanu, jaki zanotowano, 
wynosił 12,1% (sonda nr 9). Na podstawie wszystkich wyników można stwierdzić, 
że ten pomiar znacznie odbiegał od pozostałych, ale taki zapis miał miejsce – nie był 
to błąd aparatury pomiarowej. Pozostałe wyniki mieściły się w granicach od 0,0% do 
0,4%. Stężenie metanu zależy od warunków atmosferycznych. W okresie od lata do 
początku zimy stężenie CH4 wahało się od 0,0% do 0,2%, czasem 0,3%, natomiast 
wiosną wzrosło do 0,4%. Było to niewielkie stężenie metanu, które nie stwarzało za-
grożenia wybuchu. Wybuch metanu następuje przy stężeniu od 5% do 15%, natomiast 
najsilniejszy wybuch ma miejsce przy 9%. Przedstawiając dane z pomiaru stężenia 
metanu z poszczególnych sond na wykresach (ryc. 7 i 8) i obliczając dla nich linię 
trendu, zauważono, że mimo licznych skoków stężenie metanu w analizowanym gazie 
maleje, choć tempo zmian nie jest jednakowe dla wszystkich otworów pomiarowych. 

Najmniejsze stężenie tlenu, jakie zostało odnotowane, wynosiło 2,8%, natomiast 
największe 21,0%. Małe wartości, jak np.: 2,8% lub 3,1% występowały sporadycznie, 
wyniki pomiarów utrzymywały się przeważnie w granicach między 15,0–20,0%. 
Obecność tlenu w gazie składowiskowym świadczy o tym, że obok procesów bez-
tlenowych występują procesy tlenowe. Jeżeli zawartość tlenu wynosiła więcej niż 
20,0%, oznaczało to, że warunki tlenowe zbliżone były do naturalnych warunków 
atmosferycznych. Zauważyć należy, że wartości stężenia tlenu były niższe (poniżej 
19,0%) i bardziej zróżnicowane w przypadku pomiarów monitoringowych w sondach 
o numerach: 1, 2, 3 i 9, natomiast stabilniejsze i wyższe stężenia tlenu (ok. 20,0%) 
zanotowano w sondach numer: 4, 5, 6, 7 i 8. Stabilność wyników wskazywała na 
niewielką, a nawet brak aktywności gazowej zdeponowanych odpadów w tej części 
byłego składowiska. Niższe stężenia tlenu spowodowane były podwyższoną koncen-
tracją dwutlenku węgla w odpadach.

Stężenie dwutlenku węgla wynosiło w zakresie od 0,1% do 10,9%, średnio ok. 
4,5%. Najwyższe wartości CO2 zanotowano w sondzie numer 3, nieco mniejsze w son-
dzie numer 9, 1 i 2. W pozostałych sondach wartości CO2 mieściły się w granicach 
dokładności sprzętu pomiarowego. Mimo nietoksyczności CO2 posiada niską wartość 
progową wynoszącą tylko 0,5% obj. (5000 ppm), a próg ekspozycji krótkotrwałej 
wynosi zaledwie 1,5%. Przebywanie w miejscu, gdzie stężenie CO2 wynosi ponad 5% 
obj., stanowi poważne zagrożenie dla życia. Objawy zatrucia dwutlenkiem węgla to 
mdłości i osłabienie. 

Na rycinach 7 i 8 przedstawiono rozkłady stężeń składników gazu wysypiskowego 
dla dwóch wybranych sond pomiarowych: nr 4 i nr 8. Sonda nr 4 (ryc. 7) obrazuje 
sytuację, gdzie spadkowi średniego stężenia metanu towarzyszy wzrost stężenia 
dwutlenku węgla. Druga sonda nr 8 (ryc. 8) jest przedstawicielem liczniejszej grupy 
pomiarowej, w której trend stężenia metanu oraz dwutlenku węgla jest malejący.
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Ryc. 7. Wykres stężenia metanu, dwutlenku węgla i tlenu w sondzie M4; 
stężenie gazu w %

     

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 8. Wykres stężenia metanu, dwutlenku węgla i tlenu w sondzie M8; stężenie gazu w %

     

Źródło: Opracowanie własne
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7. Pomiary georadarowe

Na terenie byłego składowiska odpadów przeprowadzono dodatkowo pomiary 
georadarowe w celu próby ustalenia wielkości poszczególnych warstw: warstwy odpadów 
i warstwy rekultywacyjnej gruntu. Do pomiarów został użyty georadar Detektor Duo 
włoskiej firmy IDS. Georadar współpracuje z dwoma antenami o częstotliwościach: 
250 MHz i 700 MHz.

Po wykonaniu badań stwierdzono, że głębokość deponowanych odpadów w zależ-
ności od miejsca wykonanego badania była różna i wahała się od 1,50 m do 3,50 m. 
Miąższość warstwy rekultywacyjnej gruntu wynosiła od 0,10 m do 0,50 m. Mniejsza 
grubość tej warstwy znajdowała się na utwardzonej ścieżce biegnącej wzdłuż boiska 
sportowego, gdzie warstwa gruntu została zagęszczona, natomiast większą jej grubość 
obserwowano na terenie samego boiska [6].

Metoda georadarowa może być stosowana do wstępnego rozpoznania stref zde-
gradowanych, biorąc pod uwagę panujące w danym terenie czynniki środowiskowe. 
Interpretacja pomiarów georadarowych, oparta na analizie echogramów, pokazuje, 
że za pomocą tej techniki geofizycznej można określić miąższość warstwy rekulty-
wacyjnej, głębokość deponowanych odpadów, strefy występowania zarówno gruntu 
zmienionego antropogenicznie, jak i gruntu naturalnego, granicę między poszczegól-
nymi strefami, bez możliwości określenia rodzaju deponowanych odpadów.

8. Podsumowanie

Zlikwidowane składowisko odpadów w Krośnie znajduje się w schyłkowej fazie 
procesów metanogenezy. Obecnie produkuje ono około 25 Nm3 gazu wysypiskowego 
zawierającego około 13 Nm3 metanu. Gaz ten na niewielką skalę rozprzestrzenia się 
w powietrzu glebowym otuliny składowiska odpadów. 

Na podstawie wykonanych pomiarów monitoringowych można stwierdzić niską 
aktywność zdeponowanych odpadów. Powtarzalność wyników wskazuje na brak 
aktywności gazowej zdeponowanych odpadów. Pomimo tego teren składowiska 
w obecnym stanie nie nadaje się do zagospodarowania. Chcąc przyśpieszyć proces 
rekultywacji, należałoby zbudować system wentylacyjny składowiska. Istnieje też 
ryzyko, że uruchamiając system odgazowania składowiska, doprowadzi się do uwol-
nienia odorów, co przy dominującym dla Krosna kierunku wiatrów południowych 
wiosną i jesienią oraz wschodnich i zachodnich latem i zimą, przy niewielkim udziale 
wiatrów północnych, będzie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Proponuje się, jeśli nie było wcześniej wykonane, zbadanie parametrów fizyko-
chemicznych gleby i wód, głównie zawartości metali ciężkich w profilach glebowych 
oraz w wodach podziemnych i w wodzie gromadzącej się w rowie opaskowym, a także 
dalsze monitorowanie emisji gazów wysypiskowych, mimo że od ostatnio wykona-
nych badań minęło 5 lat, to gaz wysypiskowy jest stale obecny, w celu potwierdzenia 
końcowej fazy rozkładu odpadów organicznych zdeponowanych na składowisku 
i zakończenia procesu generowania gazu wysypiskowego.



89

Badania monitoringowe gazów wysypiskowych na byłym składowisku odpadów w Krośnie

Bibliografia

1.  Dudek J., Analiza zagrożeń emisją biogazu na terenie po zrekultywowanym składowisku 
odpadów komunalnych w Krośnie, Nafta – Gaz, sierpień 8/2011, s. 562–567.

2.  Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Projekt odgazowania i użytkowania terenu po zrekulty-
wowanym wysypisku odpadów na terenie osiedla Traugutta; Kraków, grudzień 2010 r.

3.  Kasprzyk A., Wykorzystanie gospodarcze gazu wysypiskowego; Praca niepublikowana, Kra-
ków 2002.

4.  Kowalczyk-Juśko A., Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, Wydawnictwo Fundacja 
na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2013, s. 18.

5.  Ocieczek L., Mniszek W., Analiza możliwości energetycznego wykorzystania gazu składo-
wiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Dąbrowie Górniczej, Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, nr 1(6)/2010, s. 82.

6.  Rajchel B., Chmielowski K., Próba zastosowania georadaru do lokalizacji stref zdegradowa-
nych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXII, z. 62 
(3/15), lipiec–wrzesień 2015, s. 345–355.

7.  Wołoszyn T., Odgazowanie wysypisk i gospodarcze wykorzystanie biogazu, materiały konfe-
rencyjne „Najnowsze rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne w zakresie 
odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych”, Towarzystwo na rzecz 
Ziemi, Oświęcim 2000.

8.  www.stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2017), publikacja: Adamczyk I., Różańska B., Sobczyk M., 
Infrastruktura komunalna w 2104 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 30.

9.  www.znamibezpiecznie.pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/771-gaz-wysypiskowy-
zagrozenia (dostęp: 9.02.2017).





91

Katarzyna Maj
Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

OCZYSZCZALNIE HYDROFITOWE JAKO ROZWIĄZANIE 
PROBLEMÓW ŚCIEKÓW W OBIEKTACH ZABUDOWY 

ROZPROSZONEJ

Streszczenie
Oczyszczalnie hydrofitowe to rodzaj przydomowych oczyszczalni ścieków, które wykorzy-

stują naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Zasada ich działania polega na rozkładzie 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach przy udziale mikroorganizmów znajdujących się w glebie 
i wspomaganych przez system korzeniowy roślin – makrofitów. Roślinne oczyszczalnie przy 
właściwie zaprojektowanych parametrach nie są uciążliwe dla ludzi mieszkających bezpośred-
nio w ich sąsiedztwie. Oczyszczalnie te posiadają walory ekologiczne, poprawiając estetykę ota-
czającego krajobrazu oraz produkując biomasę roślinną, która może być wykorzystana w celach 
energetycznych. Wykorzystanie różnorodnej roślinności poprawia walory krajobrazu oraz sku-
teczność procesów oczyszczania. Mogą być stosowane do oczyszczania ścieków pochodzących 
z gospodarstw indywidualnych czy ośrodków agroturystycznych. Dlatego oczyszczalnie roślin-
ne są odpowiednie dla terenów nieskanalizowanych, często o zabudowie rozproszonej. W pracy 
przedstawiono systemy najczęściej wykorzystywane przy budowie oczyszczalni hydrofitowych 
oraz charakterystykę pracy takich oczyszczalni. 

Słowa kluczowe: oczyszczalnie hydrofitowe, makrofity, oczyszczanie ścieków, gospodarka 
ściekowa

CONSTRUCTED WETLANDS AS A SOLUTION 
TO THE PROBLEMS IN DISTRIBUTED 

CONSTRUCTION OBJECTS

Summary
In this paper was presented constructed wetlands, they are a type of sewage treatment 

plants which use natural processes. The principle of operation is based on the decomposition 
of pollutants in waste water with the participation of microorganisms in the soil and root sys-
tem supported by the plant – macrophytes. Constructed wetlands for wastewater treatment 
(CWWT) with properly designed parameters are not burdensome for people living directly in 
their neighbourhood These purifiers systems have ecological value by improving the aesthetics 
of the surrounding landscape, and producing biomass plant, which can be used for energy pur-
poses. The use of diverse vegetation improves the qualities of the landscape and the effective-
ness of treatment processes. They can be used for treatment of wastewater from household, 
farms and tourism. Therefore treatment plant are suitable for areas without sewerage often 
with scattered buildings. The paper presents the systems most commonly used in the construc-
tion of construction wetlands and operating characteristics of such treatment.

Keywords: constructed wetlands, macrophytes, sewage treatment, wastewater management
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1.  Wprowadzenie

Jakość wody nie jest wyłącznie problemem dużych aglomeracji miejskich i cen-
trów przemysłowych, ten problem dotyka również mniejsze miejscowości. Tereny 
uprzemysłowione zazwyczaj posiadają oczyszczalnie ścieków, natomiast obszary 
mniej zurbanizowane  są bardzo często nieskanalizowane, a rozproszona zabudowa 
nie ułatwia rozwiązania tego problemu. Na terenach wiejskich zanieczyszczenia wody 
pochodzą głównie z niezabezpieczonych szamb i ścieków bytowo-gospodarczych, 
z nielegalnych składowisk odpadów oraz z nawozów. Wszystkie te zanieczyszczenia 
infiltrują do wód gruntowych i powierzchniowych, przez co bezpośrednio oddziały-
wają na właściwości wody, florę i faunę [13]. 

W Polsce około 21% wsi charakteryzuje się zabudową rozproszoną, przy średniej 
odległości pomiędzy zabudowaniami od 120–180 m do 500 m. Prawie 41% wsi zabudo-
wanych jest luźnie przy średniej odległości pomiędzy domami 50–70 m do 100 m [5]. 
Mając na uwadze zrównoważony rozwój i małe zasoby wodne Polski, należy starannie 
planować sanitację ściekową tych terenów. Nie można w tym przypadku zastosować 
klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze swobodnym zwierciadłem cieczy, które są na 
ogół stosowane w gminach miejskich z przyczyn technicznych i ekonomicznych. 
Dotyczy to zwłaszcza gmin rolniczych z małą gęstością zaludnienia, usytuowanych 
na terenach podgórskich [10]. 

W celu rozwiązania problemu z gospodarką ściekową proponuje się działania 
w myśl zasady „działaj lokalnie, myśl globalnie”. Na terenach wiejskich do oczysz-
czania ścieków proponuje się przydomowe oczyszczalnie, które mają za zadanie 
zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu się zanieczyszczeń pochodzących ze 
ścieków bytowych do wód. 

W pracy przedstawiono systemy najczęściej wykorzystywane przy budowie 
oczyszczalni hydrofitowych oraz charakterystykę pracy takich oczyszczalni. 

2.  Oczyszczalnie hydrofitowe

Oczyszczalnie hydrofitowe (costructed wetland) to systemy oczyszczania ścieków 
opierające się na symulacji warunków hydraulicznych i siedliskowych naturalnych 
ekosystemów wodnych oraz bagiennych. Są popularną metodą oczyszczania ścieków  
w Europie i na świecie. W oczyszczalniach tego typu, oprócz ścieków bytowo-go-
spodarczych, mogą być oczyszczane również wody deszczowe, ścieki przemysłowe 
pochodzące z zakładów mleczarskich, petrochemicznych, browarów, przemysłu 
papierniczego, przemysłu spożywczego czy cukrowni [9, 14, 16].

Pojęcie oczyszczalnie hydrofitowe stosuje się wymiennie z takimi określeniami, 
jak: oczyszczalnie bagienne, hydrobotaniczne, roślinne, korzeniowe czy naturalne. 
Precyzując typ oczyszczalni, używa się pojęć: oczyszczalnie korzeniowe, filtry grun-
towo-roślinne czy pola trzcinowe [7, 8, 15, 23, 26].

Efektywność pracy oczyszczalni hydrobotanicznych określa się, podobnie jak pracę 
oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, na podstawie usuwania BZT5 (biochemiczne 
zapotrzebowanie na tlen) i ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) oraz biorąc 
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pod uwagę efektywność eliminacji związków biogennych: fosforu i azotu. W tabeli 
1 przedstawiono wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych na zasadzie 
zestawienia regulacji krajowych z zawartymi w Konwencji Helsińskiej (HELCOM), 
do których Polska powinna się dostosować z racji przyjęcia wspomnianej Konwencji 
[10, 16, 20].

Tab. 1. Porównanie wymagań dotyczących jakości oczyszczania ścieków  
w oczyszczalniach lokalnych

Wskaź-
nik lub 

składnik 
zanie-

czyszczeń

POLSKA
Dyrektywa 
HELCOM ** 

28E/6
SZWECJA

Ścieki bytowe 
dla oczyszczalni 
wielozagrodo-
wych wprowa-

dzane do:

Ścieki pochodzące z własnego 
gospodarstwa  

wprowadzane do:
Ścieki wprowadzane do:

WODY ZIEMI WODY

URZĄ-
DZEŃ 
WOD-
NYCH

ZIEMI
ŚRODOWISKA

ŚRODOWISKA 
(zwykły po-

ziom ochrony)

ŚRODO-
WISKA 

(podwyższony 
poziom  

ochrony)wyłącznie w grani-
cach własnej działki

BZT5  
[mgO2/l] ≤ 40

≤ 25 
lub 
70–
90% 

zmniej-
szenie

≤ 40
≤ 25 lub  
70–90% 

zmniejsze-
nie

min. 
20% 

zmniej-
szenie

≤ 20 lub 70–80%  
zmniejszenie

min. 90% 
zmniejszenie 

(BZT7 )

min. 90% 
zmniejszenie 

(BZT7 )

ChZT  
[mgO2/l] ≤ 150

≤ 125 
lub 

75% 
zmniej-
szenie

≤ 150
≤ 125 

lub 75% 
zmniejsze-

nia
– – – –

Zawiesina 
ogólna 
[mg/l]

≤ 50

≤ 35 
lub 

90% 
zmniej-
szenie

≤ 50
≤ 35 lub 

90% 
zmniejsze-

nie

min. 
50% – – –

Azot ogól-
ny [mg/l] ≤ 30* ≤15* ≤ 30* ≤15* – ≤ 25 lub 29% zmniejszenie – min. 50% 

zmniejszenie

Fosfor 
ogólny 
[mg/l]

≤ 5* ≤ 2* ≤ 5* ≤ 2* – ≤ 5 lub 70% zmniejszenie min. 70% 
zmniejszenie

min. 90% 
zmniejszenie

Zakres sto-
sowania

do 
2000 
RLM

do 
9999 
RLM

– do 5 m3 do 5 m3 do 300 RLM 5–200 RLM

Dodat-
kowe 

warunki 
odnośnie 
miejsca 

wprowa-
dzenia

–

< 3,0 m 
od 

najwyż-
szego 
UPWP

–
< 1,5 m od 
najwyższe-
go UPWP

< 1,5 m 
od 

najwyż-
szego 
UPWP

– – –

* Wymaganie obowiązuje tylko, gdy ścieki wprowadzane są do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio  
do sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących
** Komisja Ochrony Środowiska Bałtyku znana również jako Komisja Helsińska
UPWP – użytkowy poziom wód podziemnych

Źródło: A. Jucherski, Podstawy planowania i wyboru systemów sanitarnych. Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, Polski Klub Ekologiczny, Gliwice 2013, s. 24.
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2.1. Rodzaje oczyszczalni hydrofitowych

Podstawowy podział oczyszczalni hydrobotanicznych opiera się na sposobie 
przepływu ścieków. Wyróżnia się zatem obiekty:

 � z przepływem powierzchniowym (FWS – free water surface), (ryc. 1), 
 � z przepływem podpowierzchniowym (VSB – vegetated submarget bed):

 • z przepływem poziomym (HF-CW horizonal flow constructed wetland), (ryc. 2), 
 • z przepływem pionowym (VF-CW vertical flow constructed wetland), (ryc. 3) [8, 

15, 26, 29]. 

Oczyszczanie z powierzchniowym przepływem ścieków polega na tym, że ścieki 
przepływają nad powierzchnią gruntu, stosuje się tu system przegród, który ma za 
zadanie zmniejszyć prędkości przepływu ścieków (ryc. 1) [8, 23, 29]. 

Ryc. 1. Schemat przepływu powierzchniowego ścieków

  

Źródło: www.en.wikipedia.org/wiki/Constructed_wetland (dostęp: 24.05.2016)

System podpowierzchniowy z pionowym przepływem polega na rozprowadzeniu 
ścieków przez rozłączanie na powierzchni gruntu, a dzięki sile grawitacji ścieki są 
transportowane do samego spodu wypełnienia. Wypełnienie jest wyłożone od naj-
drobniejszej frakcji do najgrubszej (ryc. 2) [8, 23, 29].

Ryc. 2. Schemat poziomego przepływu podpowierzchniowego ścieków

Źródło: www.en.wikipedia.org/wiki/Constructed_wetland (dostęp: 24.05.2016)
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W układzie z podpowierzchniowym pionowym przepływem ścieków przepływają 
one kilka centymetrów pod powierzchnią gruntu w sposób pionowy (ryc. 3) [8, 23, 29].

Ryc. 3. Schemat pionowego przepływu podpowierzchniowego ścieków

 
Źródło: www.en.wikipedia.org/wiki/Constructed_wetland (dostęp: 24.05.2016)

Innego podziału można dokonać na podstawie rodzaju roślin użytych do usuwa-
nia zanieczyszczeń:

 � oczyszczalnie z roślinnością wodną pływającą, 
 � oczyszczalnie z roślinnością wodną zakorzenioną, 
 � oczyszczalnie z roślinnością bagienną, 
 � oczyszczalnie wierzbowe [7, 8].

2.2. Mechanizmy zachodzące w oczyszczalniach hydrofitowych 

Proces oczyszczania ścieków z wykorzystaniem roślin jest oparty na zdolności 
roślin do fitoremediacji. Oczyszczanie odbywa się na drodze procesów fizycznych, 
chemicznych  i biologicznych, które zachodzą w korzeniach tych roślin. Stosowane 
rośliny mają zdolność do bioakumulacji i biodegradacji związków organicznych, bio-
gennych, metali ciężkich oraz WWA [21, 23]. 

Procesy, jakie zachodzą podczas usuwania zanieczyszczeń przez rośliny, przebie-
gają w dwóch zasadniczych etapach: 

 � etap 1: oczyszczanie wstępne – zachodzi w osadniku, piaskowniku lub na kratach, 
ma za zadanie usunięcie zanieczyszczeń grubych i zawiesin,

 � etap 2: oczyszczanie biologiczne – tu zachodzą procesy właściwego oczyszcza-
nia, takie jak: adsorpcja, pobieranie biogenów, wymiana jonowa, sedymentacja 
i transpiracja [3, 9, 11, 15, 16]. 

Mechanizm zachodzący w roślinach przedstawia rycina 4.
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Ryc. 4. Schematyczny mechanizm usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni roślinnej

Źródło: T. Bergier, A. Czech, P. Czupryński, A. Łopata, P. Wachniew, J. Wojtał, Roślinne oczyszczalnie  
ścieków. Poradnik dla gmin, Wydawnictwo Natural Systems, Kraków 2014.

Makrofity transportują tlen do kłączy i korzeni, powoduje to rozluźnienie struk-
tury gruntu dookoła korzenia, zwiększa się współczynnik filtracji. Powstaje strefa 
tlenowa, w której bakterie tlenowe utleniają związki węgla oraz zachodzą procesy 
nitryfikacji. W bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie nie dociera tlen, powstaje strefa 
beztlenowa, w której zachodzą procesy defosfatacji i denitryfikacji. Naprzemienne 
występowanie strefy tlenowej z beztlenową jest określane jako efekt mezosferyczny. 
Wspomniany efekt powoduje znaczne zwiększenie mikroorganizmów w glebie, liczba 
mikroorganizmów jest porównywalna z ilością w metodach technicznych [3, 4, 7, 8, 
9, 15, 16, 25].

2.3. Rośliny stosowane w oczyszczalniach

Wykorzystanie roślin makrofitowych do oczyszczania ścieków jest związane  
z obecnością tego typu roślinności na obszarach bagiennych i na brzegach zbiorników 
wodnych. Specyficzne właściwości, jakie posiadają te rośliny, pozwalają im na bez-
pośredni udział w biochemicznych mechanizmach oczyszczania [1, 9, 15]. Ich obec-
ność w całym układzie oczyszczania ścieków odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ 
stwarzają one warunki, które sprzyjają intensyfikacji oczyszczania biochemicznego. 
Z tego powodu wybór odpowiednich roślin do wykorzystania w oczyszczalni powinien 
zostać podjęty na etapie projektowania [7, 11, 14, 15].

Każda część rośliny ma swoje zadanie w systemie oczyszczania. Części podziemne 
takie, jak kłącza i korzenie, pełnią funkcję stabilizującą dla rośliny, uwalniają do ry-
zosfery tlen, co intensyfikuje procesy biodegradacji materii organicznej i nitryfikacji, 
dalej pobierają one substancje biogenne, a także wydzielają antybiotyki, zwalczające 
bakterie chorobotwórcze [9, 11, 24]. 

Nadziemne części chronią przed nadmiernym rozrostem glonów, tworzą mikro-
klimat, zaś w okresie zimowym pełnią rolę izolatora cieplnego. Rośliny makrofitowe 
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są też dużym walorem estetycznym oczyszczalni roślinnej, bowiem pozwalają wpa-
sować je w krajobraz  i niepostrzeżenie pełnić funkcje oczyszczalni ścieków (ryc. 5) 
[7, 8, 9, 11, 24, 26]. 

Ryc. 5. Przykłady wkomponowania oczyszczalni hydrofitowych w krajobraz otoczenia

 a)  b)

   
Źródła: a) www.ekofirma24.pl/oferta/oczyszczalnia-ecoverde.html (dostęp: 24.05.2016),  

b) www.ekoprom.com.pl/realizacje (dostęp: 24.05.2016)

W oczyszczalniach hydrofitowych zdecydowanie zaleca się stosowanie roślin 
charakterystycznych dla ekosystemów bagiennych, np.: trzcina pospolita (Phragni-
tes communis), pałka wodna (Typha sp.), sit (Juncus sp.), turzyca (Carex sp.), manna 
mielec (Glyceria maxima), kosaciec żółty (Iris pseudocorus), wierzby krzewiaste (Salix 
cinerea, Salix peuntandra). Możliwe jest użycie innych gatunków, które w naturalnych 
warunkach bytują w odmiennych ekosystemach. Należy jednak pamiętać, by te 
rośliny charakteryzowały się łatwością adaptacji w danym środowisku i warunkach 
klimatycznych, intensywnym przyrostem w ciągu roku, odpornością na szkodniki, 
silnie rozwiniętym systemem korzeniowym [1, 2, 11, 14, 15, 16, 17, 19].

Poniżej scharakteryzowano najczęściej wykorzystywane rośliny:
 � Trzcina pospolita – to roślina powszechnie występująca w akwenach wodnych  

na całej kuli ziemskiej, zapobiegająca erozji brzegów oraz będąca schronieniem  
dla dzikiego ptactwa. Odznacza się wysoką tolerancją na niekorzystne warunki 
siedliskowe, a bytowanie w takich warunkach umożliwia jej dobrze rozbudowany 
miękisz powietrzny. Dzięki niemu transportuje tlen przez liście i łodygi aż do pod-
łoża, co wspomaga przebieg procesu nitryfikacji i przyczynia się do uzyskiwania 
wysokich efektów usuwania azotu amonowego. Z tego powodu trzcina jest jedną 
z najchętniej wykorzystywanych w systemach gruntowo-roślinnych. Dodatkowym 
atutem jest jej zdolność do akumulacji metali ciężkich [11, 16, 23, 26].

 � Wierzba – jest rośliną wykorzystywaną powszechnie w ochronie środowiska, 
z uwagi na swoje specyficzne właściwości, takie jak: zdolność zasiedlania sie-
dlisk  o niekorzystnych warunkach środowiskowych, szybki przyrost biomasy, 
możliwość pobierania i gromadzenia związków biogennych (głównie azotu) 
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oraz pierwiastków śladowych, a także możliwość regeneracji wegetatywnej po 
ścięciu. Posiada zdolność usuwania zanieczyszczeń trudno rozkładalnych oraz 
kumulowania metali ciężkich. Znajduje zastosowanie w ochronie gleb przed erozją 
oraz w zabiegach rekultywacji. Zastosowanie wierzby do procesów oczyszczania 
ścieków zyskało popularność, gdy odkryto możliwości ekologicznego pozyskiwa-
nia energii. Powstały liczne plantacje wierzby, które są źródłem ekologicznego 
paliwa [11, 16, 23, 26].

3. Kryterium wyboru oczyszczalni hydrofitowej  

W Polsce najczęściej są stosowane oczyszczalnie z przepływem podpowierzch-
niowym. Wymagania w zakresie wykonawstwa dla oczyszczalni hydrobotanicznych:

 � ścieki muszą być wstępnie podczyszczone mechanicznie, 
 � zapotrzebowanie na teren pod oczyszczalnię roślinną określa się, przyjmując nie 

mniej niż 5 m2 przypadających na 1 MR (mieszkańca równoważnego),
 � czas wpracowania 2–3 lata, przy zapewnionej regulacji poziomu ścieków  w oczysz-

czalni, 
 � obiekty przeznaczone do pracy całorocznej projektuje się z uwzględnieniem 

warunków zimowych [6, 12, 18, 19, 22].

Poniżej przedstawiono parametry technologiczne hydrobotanicznych oczyszczalni 
ścieków (tab. 2).

Tab. 2. Parametry technologiczne hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków

Parametr Jednostka

Złoża z roślinnością zakorzenioną

Stawy  rzęsoweZ powierzchniowym 
przepływem ścieków

Z podpowierzchniowym przepływem 
ścieków

Z poziomym prze-
pływem ścieków

Z pionowym 
przepływem 

ścieków

Stopień  
oczyszczania – III II III II III III

Powierzchnia 
jednostkowa m2/M 3–20 2–4 1–3 4–5 0,5–2 2–4

Obciążenie 
hydrauliczne 
powierzchni

l/(m2∙d) 10–120a 50–200 40–100 40–80 120–40 50–200

Czas przetrzymy-
wania hydraulicz-

nego (retencji)
d 5–40 20–30 2–7 < 1 < 0,1 20–30

Obciążenie ładun-
kiem BZT5

g/(m2∙d) 0,1a–7 < 3 10–40 < 3

Głębokość czynna 
złoża m 0,2–0,3b

0,1–0,6c 1,4–4,0 0,5–2,0 1,4–4,0

Stosunek długości 
do szerokości – 2:1–100:1 1:1–103:1 1:1–4:1 1:1–103:1

a – przy nitryfikacji, b – gleba, c – ścieki, d – złoże żwirowe

Źródło: R. Błażejewski, Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków. Przegląd systemów i zasad ich projektowa-
nia, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań 1996, s. 25–32.
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Przed dokonaniem wyboru odpowiedniego rozwiązania technologicznego nie-
zbędne jest wykonanie starannej analizy dostępnych systemów, z uwzględnieniem 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, obejmujących w sposób zintegrowany aspekty 
technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne [12]. Nadrzędnym kryterium 
oceny i wyboru małej oczyszczalni jest kryterium ekologiczne, czyli efektywność 
oczyszczania ścieków.

Pozostałe kryteria obejmują natomiast:
 � prostotę i łatwość obsługi oraz nowoczesność rozwiązania,
 � koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,
 � niezawodność działania,
 � oddziaływanie na środowisko naturalne i estetykę [1, 2, 23].

Główne zalety oczyszczalni roślinno-gruntowych: 
 � prosta konstrukcja, 
 � bardzo wysoka sprawność (redukcja zanieczyszczeń), 
 � możliwość wykorzystania (zagospodarowania) filtra jako elementu dekoracyjnego  

na działce,
 � możliwość wykorzystania lokalnej roślinności bagiennej, 
 � duża odporność na nierównomierność, a nawet okresowy brak w dopływie ścieków, 
 � możliwość wykorzystania istniejącego szamba (o ile jest ono szczelne), 
 � możliwość wykorzystania gospodarczego oczyszczonych ścieków [1, 2, 10, 19, 23]. 

Do wad oczyszczalni roślinno-gruntowych zalicza się: 
 � stosunkowo duża powierzchnia niezbędna do wykonania filtra, 
 � wysoki koszt zakupu folii, pompy, wypełnienia filtra, 
 � konieczność zakupu roślin do nasadzeń na filtrze [1, 2, 10].

4. Podsumowanie

Bardzo często na terenach wiejskich, mniej zurbanizowanych, mieszkańcy odpro-
wadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych, które są nieszczelne i nie spełniają 
wymagań dotyczących właściwego stanu technicznego. Dodatkowym zagrożeniem 
dla środowiska jest samodzielne i niekontrolowane wywożenie nieczystości przez 
samych użytkowników, co jest niezgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce [6, 
13, 18, 22, 25]. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek zapewnienia oczyszczania ścieków 
leży w kwestii gminy. Jednak w procesie realizacji zbiorczych systemów oczyszcza-
nia ścieków duże znaczenie ma zaangażowanie społeczności w rozwiązywanie tego 
problemu. Społeczeństwo powinno być świadome znaczenia działań podejmowanych 
przez władze samorządowe, zmierzających do poprawy jakości lokalnych zasobów 
wodnych. Dlatego istotna jest wiedza mieszkańców o problemach powiązanych z za-
nieczyszczeniem wód na terenie gminy i konsekwencjami dla środowiska lokalnego, 
jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie ze ściekami [6, 13, 17, 18]. 



100

Katarzyna Maj, Piotr Koszelnik

Wybór właściwego systemu odprowadzania ścieków i ich oczyszczania musi być 
dostosowany do warunków zabudowy i ukształtowania terenu. Opisany system oczysz-
czania ścieków, z wykorzystaniem makrofitów z powodzeniem znajduje zastosowanie 
na terenach górzystych, o zabudowie rozproszonej i walorach turystycznych. Takimi 
terenami charakteryzuje się południowa część województwa podkarpackiego, cechu-
jąca się bardzo zróżnicowaną zabudową, od zwartej do bardzo rozproszonej. W takiej 
sytuacji należy rozpatrywać różnorakie rozwiązania odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, uwzględniając techniczne, technologiczne i ekonomiczne aspekty. Na podsta-
wie dokonanego wstępnego przeglądu literatury można wnioskować, że oczyszczalnie 
hydrofitowe mogą okazać się rozwiązaniem przydatnym dla południowych terenów 
województwa podkarpackiego, zarówno z technologicznego, jak i ekonomicznego 
punktu widzenia [1, 2, 6, 18, 22].
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PŁYNY MICELARNE A BEZPIECZEŃSTWO 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Streszczenie
Artykuł podejmuje próbę oceny wpływu na środowisko wodno-gruntowe płynów micelar-

nych jako kosmetyków nowej generacji. Na tego typu oddziaływania najczęściej narażone są 
płytko zalegające warstwy wodonośne, często eksploatowane za pomocą studni abisyńskich, 
zwłaszcza w obszarze zabudowy rekreacyjnej bądź ogrodów działkowych. Z tego względu w ar-
tykule zapoczątkowano próby oceny tego tematu.

Słowa kluczowe: płyn micelarny, studnia abisyńska, środowisko, kosmetyki nowej generacji, 
zanieczyszczenie, bezpieczeństwo kosmetyków, kosmetyki naturalne

MICELLAR WATER AND NATURAL 
ENVIRONMENTAL SAFETY

Summary
The purpose of this study was to attempt to investigate influence micellar water on the 

aquatic and ground environment. Predominantly this type of impact threaten aquiferous lay-
ers, which are shallowly situated. The aquiferous layers are often operated using driven well, 
especially in recreational buildings area or allotment garden. That was the reason initiation of 
attempt to investigate this issue.

Keywords: micellar water, driven well, environment, new generation cosmetics, contamina-
tion, safety of cosmetics, natural cosmetics

1. Wprowadzenie

Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
rezolucją z 22 grudnia 1992 r., wyznaczając jednocześnie, że dzień 22 marca co-
rocznie ma być obchodzony jako World Water Day. Hasła przewodnie towarzyszące 
tym obchodom wpisują się w problematykę zrównoważonego rozwoju gmin tury-
stycznych, jakim jest również obszar „Doliny Sanu”. Wśród wielorakiej tematyki 
„wodnej” poruszanej na kolejnych edycjach Konferencji Naukowej „Błękitny San” 
przewijały się problemy wykorzystania wody dla celów rolniczych (produkcja żyw-
ności), wykorzystania turystycznego (rozwój usług gastronomicznych, hotelarskich 
i rekreacyjnych) czy wreszcie wykorzystanie wody dla celów bytowo-gospodarczych 
ludzi zamieszkujących ten obszar.
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Z wyżej wspomnianymi obszarami wiąże się nie tylko ilość zużywanej wody, ale 
także problemy z jej oczyszczaniem. Okazuje się, że wśród wielorakich zagadnień 
wpływających na stopień rozpoznania problemu zanieczyszczenia wody w stud-
niach, szczególnie tych pobierających wodę z płytkich warstw wodonośnych, jest też 
zrzut do środowiska środków higieniczno-kosmetycznych. Produkcja tych środków 
jest bardzo zróżnicowana zarówno pod względem ilości, jak i składu chemicznego. 
Wystarczy nadmienić, że według danych zawartych w Decyzji Komisji Europejskiej 
z dnia 9 lutego 2006 r. liczba związków chemicznych zadeklarowanych w International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Międzynarodowym Nazewnictwie Składni-
ków Kosmetyków) wynosi ponad 8 tysięcy. Ta liczba związków chemicznych zawarta 
w kosmetykach prowadzi także do spostrzeżeń i pytań ogólniejszych, a mianowicie: 
rozwój turystyki w każdym obszarze (w tym także w obrębie „Doliny Błękitnego 
Sanu”) to nie tylko piękne krajobrazy, żywność, baza noclegowa, ale również higiena 
rozumiana w szerokim tego słowa znaczeniu. Dotyczy to zwłaszcza higieny ośrod-
ków turystycznych i związanej z nimi higieny osobistej, a także występującego coraz 
częściej problemu higieny pojazdów, w tym samochodów i motocykli. Pojęciu higieny 
towarzyszą zawsze środki czystości i kosmetyki. Wraz ze wzrostem rozwoju ruchu 
turystycznego wzrasta także ich zużycie, które oczywiście będzie się nasilać okresowo, 
w zależności od miejsca, pór roku, a także od preferencji turystów. Ten ostatni aspekt 
przynajmniej w ogólnym zarysie powinno się kształtować w świadomości turystów. To 
aspekt wyboru i stosowania takich środków kosmetycznych, których szkodliwość dla 
środowiska naturalnego powinna być jak najmniejsza. W tym świetle zamierzeniem 
autorów artykułu jest przybliżenie w ogólnym zarysie sektora kosmetyków opartych 
w głównej mierze o substancje naturalne, a takimi między innymi są płyny micelarne.

Przybliżenie i zrozumienie istoty tego zagrożenia oparte zostało o badania 
przeprowadzone w Zakładzie Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. Stanisława Pigonia 
w Krośnie w ramach dyplomowej pracy inżynierskiej [9].

2. Rys historyczny rozwoju przemysłu kosmetycznego

Geneza sztuki upiększania sięga czasów pradawnych, kiedy to człowiek poprzez 
różnoraką ingerencję w swój wygląd chciał zatuszować swoje wady, uwypuklić zalety 
czy kultywować rytuał lub wyrazić przynależność (np. poprzez sztukę tatuażu czy 
malowanie twarzy i ciała). Niegdyś kobiety, w celu poprawy swojego wyglądu, używały 
substancji obecnie powszechnie uznanych za niebezpieczne dla zdrowia i życia czło-
wieka. Odpowiednikiem dzisiejszego podkładu do twarzy była mieszanka zawierająca 
ołów, rtęć, białko jaja, sok z cytryny, mleko i ocet. Powszechnie zażywany był także 
arszenik, którego działanie przyczyniało się do poprawy kolorytu cery [6]. 

Początek samego przemysłu kosmetycznego można datować na wiek XIX. Wów-
czas w funkcjonujących przy aptekach laboratoriach rozkwitała masowa produkcja 
preparatów kosmetycznych. Dało to początek istnienia wielu firmom kosmetycznym, 
z których część przetrwała do dzisiaj. Wśród istniejących, gdzie występują akcenty 
polskie, wymienić należy marki Max Factor oraz L’Oréal.



105

Płyny micelarne a bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego

Nazwa słynnej marki Max Factor wywodzi się od imienia i nazwiska założyciela 
– Maksymiliana vel Michaiła Faktora vel Faktorowicza. Urodzony 19 lutego 1872 r. 
w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) twórca w niezwykle młodym wieku rozpoczął pierwszą 
swoją pracę. Powodem była słaba sytuacja materialna panująca w jego domu rodzinnym 
[15]. Już jako nastolatek wykonywał prace, które bardzo pomogły mu w zdobyciu 
doświadczenia prowadzącego do osiągnięcia sukcesu. Będąc pracownikiem drogerii 
oraz pomocnikiem aptekarza, miał okazję łączyć ze sobą najrozmaitsze składniki 
i tworzyć tym samym preparaty kosmetyczne. Jako nieletni chłopiec odbywał tak-
że praktyki u łódzkiego perukarza, by w wieku 20 lat otworzyć własną działalność 
drogeryjno-perukarską w Moskwie. Przebywając w stolicy Rosji, zyskał poważanie 
wśród elit jako specjalista kosmetyczny. Oprócz tego pracował jako charakteryzator 
dla Cesarskiego Teatru Imperialnego.

Na początku XX w. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie otworzył sklep 
działający w ramach tej samej branży. Ponadto zajmował się charakteryzacją aktorów 
z Hollywood [15]. Obserwując uważnie makijaż aktorów w pierwszych kręconych wówczas 
filmach, postanowił stworzyć pewne gadżety i kosmetyki pozwalające uzyskać bardziej 
spektakularne efekty. W ten oto sposób Faktorowicz stał się twórcą, m.in. sztucznych 
rzęs, makijażu wodoodpornego, opakowań kosmetyków w formie tubek, gumowej 
łysiny czy tzw. „lip pomade”, czyli odpowiednika dzisiejszego błyszczyka do ust (fot. 1).

Fot. 1. Max Factor podczas aplikacji makijażu z udziałem aktorki Dorothy Mackaill
Źródło: http://www.telegraph.co.uk/finance/5452744/Max-Factor-goodbye-America.html?image=1 

(dostęp: 16.03.2017)

W roku 1909 została wprowadzona do sprzedaży pierwsza seria kosmetyków 
Max Factora. W 1920 r. zaprezentował on linię kosmetyków o nazwie Society Make 
Up, która przeszła do historii. Faktorowicz bowiem jako pierwszy użył słowa „make 
up”, które powszechnie przyjęło się w języku i jest stosowane do dziś [2]. Od 1927 r. 
wyroby firmy dostępne były już w całych Stanach Zjednoczonych, a trzy lata później 
kosmetyki Max Factor były eksportowane do 80 krajów. Sam Faktorowicz za naj-
szczęśliwszy moment swojego życia uważał wyróżnienie na gali rozdania Oscarów 
(w 1928 r.) za wkład w sztukę filmu [15]. Dziesięć lat później zmarł.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że flagowym produktem firmy Max Factor 
był (i jest do dzisiaj) tusz do rzęs. Jednak zanim nastąpiła produkcja tego kosmetyku, 
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kobiety w XVIII w. wcierały w rzęsy olejek rycynowy. Natomiast, by nadać oczom blask, 
wkrapiano w nie cytrynę lub zażywano belladonnę (z łaciny „piękna pani”), która jest 
silnie trującym ziołem. Polska nazwa tej rośliny brzmi „pokrzyk wilcza jagoda”.

Kolejnym przykładem sukcesu w przemyśle kosmetycznym osoby polskiego 
pochodzenia jest Helena Rubinstein (fot. 2). 

Fot. 2. Helena Rubinstein podczas pracy 
Źródło: http://www.collectorsweekly.com/articles/how-a-makeup-mogul-liberated-women-by-putting-

them-in-a-pretty-new-cage/ (dostęp: 16.04.2016)

Helena Rubinstein urodziła się w 1870 r. na krakowskim Kazimierzu w biednej, 
żydowskiej rodzinie jako najstarsza z ośmiorga dzieci. Jej ojciec pochodził z miejsco-
wości Dukla (obecnie woj. podkarpackie) [8]. Helena jako młoda kobieta porzuciła 
rozpoczęte studia medyczne, głównie ze względu na zbyt dużą wrażliwość na krew. 
W 1902 r. została wysłana przez rodziców do wuja mieszkającego w Australii. Na drogę 
otrzymała 12 pojemników kremu, by uchronić skórę przed oparzeniami słonecznymi 
podczas przebywania na pokładzie statku. Krem produkcji dra Jacoba Lykusky’ego 
okazał się być kluczem do sukcesu, gdyż tamtejsze kobiety cierpiały na wysuszoną 
przez klimat skórę twarzy. Popyt na specyfik sprawił, że Helena, pozyskując recepturę 
kremu, rozpoczęła wytwarzać go na szeroką skalę pod nazwą „Krem Valaze” (ryc. 1) 
w nowo otwartym sklepiku w Melbourne [13]. 

Ryc. 1. Reklama kremu „Valaze”

Źródło: http://www.collectorsweekly.com/articles/how-a-makeup-mogul-liberated-women-by-putting-
them-in-a-pretty-new-cage/ (dostęp: 16.04.2016)
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Założycielka zmarła 1 kwietnia 1965 r. w Nowym Jorku. Helena Rubinstein przez 
całe życie była kobietą niezwykle oddaną swojej pracy i wierną stworzonej przez siebie 
marce. Dopiero 20 lat po jej śmierci firma została przejęta przez francuski koncern 
L’Oréal i funkcjonuje do dzisiaj.

Jedna ze znanych na cały świat marek kosmetyków w swoich początkach na-
wiązuje do miasta położonego nad Sanem – Przemyśla. Tam bowiem urodził się jej 
twórca – Wojciech Inglot, z wykształcenia chemik, który swoje kosmetyki nazwał 
własnym nazwiskiem. Jednak pierwotnie pod marką „Inglot” produkowano płyny 
do czyszczenia głowic magnetofonowych, a następnie dezodorant w sztyfcie VIP. 
Przełomem była wizyta właściciela na kongresie Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Chemików i Kosmetyków w Nowym Jorku. Po zebranych doświadczeniach przed-
siębiorca rozpoczął produkcję lakierów do paznokci [17].

Kiedy przemiany ustrojowe w Polsce przyniosły otwarcie rynku na produkty za-
graniczne, firma Inglot, aby utrzymać swoją pozycję, postanowiła prowadzić sprzedaż 
swoich produktów, nie w wieloasortymentowych drogeriach, a na własnych, niezależ-
nych stoiskach (tzw. wyspach). Niedługo po tym przedstawiciele kanadyjskiej firmy 
handlowej, po zapoznaniu się z tym rozwiązaniem w jednej z warszawskich galerii, 
złożyli propozycję Inglotowi otwarcia tego typu stoiska w Kanadzie. Tym sposobem 
pierwszy zagraniczny sklep firmy Inglot powstał w 2006 r. w Montrealu. Kolejne lata 
obfitowały w ekspansję marki na rynki innych państw świata [11].

Inglot swoją ofertą obejmuje akcesoria do makijażu oraz kosmetyki kolorowe. 
Wyroby te dostępne są w niezwykle szerokim wachlarzu barw, których liczba oscyluje 
w granicach 2 tysięcy. Takie zróżnicowanie pozwala na dostosowanie kosmetyków 
firmy do niemal każdej karnacji [11].

3. Płyny micelarne jako produkt kosmetyczny nowej generacji

Płyny micelarne są stosunkowo nowymi produktami na rynku preparatów do 
oczyszczania cery. Producenci kosmetyków pielęgnacyjnych w ostatnich latach zaczęli 
doceniać zbawienne działanie miceli, które posiadają doskonałe właściwości myjące. 
Preparaty, o których mowa, skutecznie wypierają pozostałe produkty do demakijażu 
i oczyszczania, takie jak: mleczka, żele, pianki czy toniki. Zwiększone zainteresowa-
nie konsumentów płynami micelarnymi wynika z ich wielofunkcyjności i przyjaznej 
formuły [9].

Micele są inaczej zwane koloidem asocjacyjnym. Koloid jest układem o stopniu 
rozdrobnienia rzędu nanometrów (ryc. 2). Pojęcie asocjacyjny oznacza, że powstał 
on w wyniku łączenia się w grupy (asocjacji) pojedynczych cząstek [5]. Stężenie 
substancji ulega wzrostowi i wówczas, przy określonym poziomie stężenia, powstają 
asocjaty cząsteczek, które noszą nazwę miceli, innymi słowy roztwór rzeczywisty 
zmienia się w koloidalny. 
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Ryc. 2. Schemat cząstki miceli

Źródło: http://www.luxusnatury.pl/pl/content/11-aktualnosci (dostęp; 16.03.2017)

Micele są kulistymi strukturami złożonymi ze związków amfifilowych. Amfifile 
charakteryzują się tym, że zbudowane są z dwóch zasadniczych części – hydrofilowej 
oraz hydrofobowej (zwanej także lipofilową). Hydrofilowość, czyli wodolubność, to 
skłonność cząstek do łączenia się z wodą. Hydrofobowość natomiast jest skłonnością 
cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody i przyciągania 
tłuszczów oraz zanieczyszczeń [9]. 

Kosmetyki zawierające micele posiadają wiele innych zalet, jak m.in. skuteczne 
oczyszczanie skóry z sebum, silikonu i kurzu, niemal brak skłonności do wywoływania 
podrażnień, hipoalergiczność czy kompleksowe oczyszczanie cery bez pozostawiania 
na skórze tłustej warstwy. Płyny na bazie miceli przeważnie łączą w sobie właściwości 
trzech preparatów do pielęgnacji twarzy. Mają za zadanie usuwać makijaż, tonizować, 
koić skórę oraz przywracać jej prawidłowy, kwaśny odczyn. Płyn micelarny pielęgnuje 
skórę, ponieważ struktura cząsteczek umożliwia płynne przedostanie się witamin, 
minerałów i składników roślinnych [7]. Głównym składnikiem naturalnych płynów 
micelarnych są zazwyczaj hydrolaty, czyli produkty uboczne destylacji z parą wodną 
całych roślin lub ich części. 

4. Metody badania właściwości fizykochemicznych 
i użytkowych płynów micelarnych

W trakcie wytwarzania kosmetyków mają miejsce liczne badania, które realizo-
wane są na każdym etapie produkcji. Pierwsze oznaczenia odbywają się już podczas 
wyodrębniania surowców potrzebnych do produkcji. Istotna na tym etapie między 
innymi jest zawartość substancji aktywnych w surowcu. Ma to kluczowe znaczenie 
choćby podczas wytwarzania kosmetyku opartego na surowcach naturalnych. Na 
przykład dla płynu micelarnego bazującego na hydrolacie z aloesu, przykładem 
takiego oznaczenia może być oznaczenie flawonoidów metodą spektrofotometrycz-
ną. Wykrywanie zawartości flawonoidów odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętą 
metodyką (Analiza fitochemiczna roślinnych substancji leczniczych 2011) przy użyciu 
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spektrofotometru UV-VIS, będącego także na wyposażeniu laboratorium Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie (fot. 3). Zawartość flawonoidów 
oznaczano jako sumę w przeliczeniu na kwercetynę, wykorzystując barwną reakcję 
z chlorkiem glinu (AlCl3). 

Flawonoidy to związki często występujące w roślinach. Cenione są przede wszystkim 
za wyjątkowe właściwości, głównie przeciwutleniające (co umożliwia zapobieganie 
uszkodzeniom spowodowanym przez promieniowanie UV oraz hamowanie aktyw-
ności niektórych enzymów), przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne. Są to główne 
powody, dla których stosowanie ekstraktów roślinnych w preparatach kosmetycznych 
jest coraz bardziej popularne. 

Fot. 3. Spektrofotometr UV-VIS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Źródło: fot. P. Kuzian

Niezwykle istotne są również oznaczenia, które wpływają na wybór kosmetyku 
przez konsumenta. Mowa tutaj o ocenie barwy oraz zapachu. Badania organoleptyczne 
w przypadku kosmetyków są istotne, ponieważ pozytywny odbiór wyglądu i zapachu 
preparatu może zadecydować o tym, czy konsument podejmie decyzję o zakupie 
wyrobu i jego użytkowaniu. Podczas procesu zakupów są to bowiem cechy, na które 
często konsumenci zwracają uwagę w pierwszej kolejności i pozwala to na wydanie 
wstępnej oceny względem kosmetyku jeszcze przed rozpoczęciem jego użytkowania.

Omówione badania płynów micelarnych realizowane były w ramach pracy 
dyplomowej zatytułowanej „Kształtowanie i ocena jakości płynów micelarnych” au-
torstwa Patrycji Kuzian i Joanny Kielar pod opieką prof. nadzw. dr hab. inż. Renaty 
Salerno-Kochan.

Jedną z podstawowych funkcji płynów micelarnych jest usuwanie makijażu. Sub-
stancje te winny zatem charakteryzować się odpowiednimi właściwościami myjącymi, 
umożliwiającymi usunięcie zabrudzeń o różnym charakterze. Należy zaznaczyć, że 
zdolność do demakijażu jest istotnym kryterium oceny skuteczności i efektywności 
działania płynu micelarnego. Dlatego podczas badania jakości użytkowych kluczo-
wym testem jest ocena zdolności usuwania makijażu. Poniższe zdjęcia stanowią do-
kumentację fotograficzną, będącą nieodłącznym elementem tego badania. Przebieg 
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oznaczenia zaprezentowano na przykładzie płynów micelarnych marki Garnier oraz 
Sylveco (fot. 4a i 4b oraz 5a i 5b). 

 a)  b)

   
Fot. 4. Test zmywalności płynu micelarnego Garnier:

a) przed aplikacją, b) efekt po pierwszym przemyciu skóry wacikiem nasączonym płynem
Źródło: fot. P. Kuzian

 a)  b)

   
Fot. 5. Test zmywalności płynu micelarnego Sylveco:

a) przed aplikacją, b) efekt po pierwszym przemyciu skóry wacikiem nasączonym płynem
Źródło: fot. P. Kuzian

Na postrzeganie i ostateczną ocenę preparatu kosmetycznego bezpośredni wpływ 
mają jego właściwości fizykochemiczne. Jednym z ważniejszych tego rodzaju oznaczeń 
jest określenie wartości pH kosmetyku, ponieważ niezmywalny preparat aplikowany 
na skórę powinien pozostawić jej niezmieniony odczyn. Naturalna wartość pH skóry 
człowieka wynosi 5,5 i jest to odczyn najbardziej pożądany w przypadku kosmety-
ków do pielęgnacji twarzy. Uśrednione wyniki pomiarów przedstawiono na rycinie 3 
z odniesieniem do pH skóry [9].
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Ryc. 3. Odczyn pH badanych płynów micelarnych w odniesieniu do pH skóry

Źródło: Opracowanie własne

Kolejną istotną właściwością fi zykochemiczną kosmetyków jest lepkość. Oznacza-
nie lepkości płynów micelarnych wykonano przy pomocy lepkościomierza Fungilab 
Premium dostępnego w laboratorium PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

5. Możliwości produkcji płynów micelarnych 
w oparciu o składniki naturalne

Rosnąca w ostatnim czasie świadomość konsumentów w zakresie składu produk-
tów, jakie nabywają, sprawia, że do handlu trafi a coraz więcej produktów, których 
główną zaletą jest skład oparty na naturalnych składnikach. 

Pewność, że dany kosmetyk określany jako naturalny lub organiczny, jest rze-
czywiście w pełni ekologiczny, daje widniejący na etykiecie symbol jednostki certy-
fi kującej w tym zakresie. W Europie takimi organizacjami certyfi kującymi kosmetyki 
o ekologicznym składzie są między innymi Cosmebio, ECOCERT, BDIH, Bioforum czy 
SOIL Association. Mimo rosnącej popularności kosmetyków zawierających składniki 
naturalne, wciąż niewiele jest preparatów z symbolami jednostek certyfi kujących 
ekologiczne kosmetyki. Według A. Marzec (2010) powodem są bardzo restrykcyjne 
wymagania, jakim muszą sprostać producenci. Obejmują one skład recepturowy, 
technologię produkcji, pakowania, znakowania wyrobów, a także przechowywania 
na każdym etapie wytwarzania [3].

Stowarzyszenie Kosmetyków Naturalnych i Organicznych NATURE w 2014 r. 
przeprowadziło badania wśród konsumentów, głównie kobiet. Obrazują one świado-
mość i wiedzę istnienia kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Wyniki pokazały, 
że 75% respondentów ma świadomość istnienia dwóch różniących się od siebie grup 
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kosmetyków: ekologicznych i naturalnych. Natomiast tylko 29% rozumie różnicę 
między nimi [14]. Jak się okazało, lepszą wiedzę w tym zakresie mają mieszkanki 
krajów skandynawskich niż kobiety zamieszkujące Wyspy Brytyjskie. Stowarzyszenie 
na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych udowodniło, że prawie 90% 
badanych zwraca uwagę na to, czy składniki zawarte w kosmetyku są szkodliwe. 
Taka informacja nie jest, co więcej – nie musi być zawarta na etykiecie. Wynika to 
poniekąd z faktu, że zakłada się ogólnie, iż żaden kosmetyk nie może być szkodliwy 
dla zdrowia. Potencjalni konsumenci mogą w tym celu przeprowadzać analizę składu 
w poszukiwaniu substancji, których działanie może mieć niekorzystny wpływ na ich 
zdrowie. Natomiast niemal 80% konsumentów decydujących się na zakup naturalnych 
kosmetyków oczekuje od produktu wysokiej jakości wynikającej z unikalnego składu 
bazującego na naturalnych surowcach. Badania udowodniły ponadto, że konsumenci 
częściej decydują się na zakup naturalnego lub organicznego kosmetyku, jeśli jest on 
przeznaczony do pielęgnacji, niż stricte do mycia ciała lub włosów [14].

Wychodząc naprzeciw trendom naturalnej pielęgnacji cery i równocześnie two-
rząc alternatywę dla poddanych analizie preparatów, w ramach pracy inżynierskiej 
opracowano skład płynu micelarnego. Wśród składników nie występują konserwanty, 
parabeny, sztuczne barwniki i substancje zapachowe. Skład opracowanego kosmetyku 
oparty jest głównie na składnikach naturalnych i obejmuje: hydrolat z aloesu, ester 
kwasu kaprylowego i poliglicerolu (4), glukozyd decylowy, olejek z drzewa herbacia-
nego, kwas mlekowy, kwas hialuronowy oraz alantoinę. Proces tworzenia hydrolatu 
potrzebnego do wykonania płynu micelarnego przedstawiają fot. 6–8.

Fot. 6. Wypełnianie gilzy ekstrakcyjnej suszonym aloesem
Źródło: fot. P. Kuzian
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Fot. 7. Ekstrakcja metodą Soxhleta
Źródło: fot. P. Kuzian

Fot. 8. Ekstrahowany hydrolat z aloesu
Źródło: fot. P. Kuzian
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5.1. Główny składnik płynu micelarnego

Kosmetyki można podzielić ze względu na zawartość w nich wody w następują-
cy sposób:
a) bezwodne,
b) prawie bezwodne,
c) wodne [12]. 

Płyny micelarne należą do tej ostatniej grupy. Woda w kosmetyku pełni wielora-
kie funkcje. Przede wszystkim jest rozpuszczalnikiem, pełni rolę nośnika substancji 
w niej rozpuszczalnych, a jej zawartość determinuje konsystencję gotowego preparatu. 
Ponadto nawilża zewnętrzne warstwy naskórka, co działa ujędrniająco na skórę. Co 
ciekawe, woda ma także działanie wysuszające, jeśli nie zostanie skomponowana 
z dodatkiem humektantu (substancji wiążącej i zatrzymującej wodę) czy emolientu 
(substancji tłuszczowej). Niezwykle istotne jest, aby woda charakteryzowała się cał-
kowitą czystością mikrobiologiczną, ponieważ brak spełnienia tego kryterium może 
skutkować zainfekowaniem całego preparatu [16].

W kosmetykach można spotkać także specjalne rodzaje wody, jakimi jest hydrolat 
roślinny oraz woda termalna. W przypadku zastosowania do produkcji płynu mice-
larnego powyższych substancji, rozpuszczalnik pełni wówczas także rolę składnika 
aktywnego. 

Hydrolat otrzymywany jest w wyniku destylacji roślin z parą wodną. W zależności 
od surowca użytego do destylacji, hydrolat może posiadać zróżnicowane właściwo-
ści pielęgnacyjne. Natomiast wody termalne pochodzące z różnych ujęć mają swój 
unikatowy skład chemiczny. Bogactwo związków w nich występujących czyni wodę 
niezwykle wartościowym składnikiem bazowym kosmetyku, który również posiada 
dobroczynne właściwości dla cery.

5.2.  Bezpieczeństwo kosmetyków

Kluczowym kryterium każdego kosmetyku wprowadzanego do obrotu jest jego 
bezpieczeństwo. Dlatego też bezpieczeństwo każdego preparatu jest odpowiednio 
oceniane i potwierdzane Raportem Bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem I Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. U. L 342/59 z dnia 22 grudnia 
2009 r.). W treści przywołanego Rozporządzenia znajduje się zapis mówiący o tym, 
że kosmetyk powinien być bezpieczny zarówno w normalnych, jak i dających się 
przewidzieć warunkach użytkowania preparatu [4].

Z treści wyżej wspomnianego aktu prawnego wynika również, że dopuszczalna jest 
obecność w kosmetyku niewielkich ilości substancji niedozwolonej, której obecność 
wynika z przeprowadzania procesu produkcji i jest niemożliwa do wyeliminowania, 
mimo przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Treścią załącznika drugiego 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listo-
pada 2009 r. jest wykaz 1328 substancji zakazanych w produktach kosmetycznych. 
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Wśród substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach znajdują się, m.in. 
substancje pochodzące z ciała ludzkiego, rakotwórcze (np. akrylonitryl, siarczan 
dimetylu, dichlorowodorek benzydyny), mutagenne i działające szkodliwie na rozrod-
czość (np. fenoloftaleina), substancje promieniotwórcze, narkotyki, wiele alkaloidów, 
antybiotyki, wiele naturalnych wyciągów roślinnych (np. kurara i kuraryna, cebula 
morska czy złocień biały) i inne. Substancje o potwierdzonym szkodliwym wpływie 
na zdrowie ludzi nie mogą być stosowane w kosmetykach i są one umieszczane na 
tej właśnie liście [10].

Kolejny załącznik zawiera wykaz substancji wraz z ich dopuszczalnym maksymalnym 
stężeniem, które mogą być użyte do produkcji kosmetyku w podanych ograniczonych 
ilościach. Składniki, wymienione w wykazie substancji podlegających ograniczeniom, 
mogą być stosowane tylko zgodnie z określonymi warunkami. Te warunki to na 
przykład maksymalne dozwolone stężenia, wybrane kategorie produktów, w których 
składnik może być stosowany lub ostrzeżenia, które należy umieścić na opakowaniu.

Wydaje się sensownym propagowanie i umieszczanie w obrębie szlaków turystycz-
nych punktów oferujących nie tylko zdrową żywność, ale także bezpieczne kosmetyki. 
Przykładem jest „Mydlarnia” w Krośnie (fot. 9) leżąca na szlaku prowadzącym do 
„starego miasta”.

Fot. 9. Mydlarnia oferująca kosmetyki naturalne oraz doradztwo kosmetyczne
Źródło: fot. P. Kuzian
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6. Płytkie studnie abisyńskie i ich znaczenie w rozwoju 
regionalnej agroturystyki a problem zanieczyszczeń

Prognozowanie jakości wody zalegającej w horyzontach przypowierzchniowych, 
jak również w warstwach zbiornikowych, położonych poniżej stref infi ltracji, często 
wymaga sprecyzowania źródeł potencjalnego zanieczyszczenia, które ma wpływ na 
jakość wody. Często mogą to być procesy naturalne zachodzące w biosferze. Zagrożenia 
wynikają z bezpośredniego wprowadzania do warstw wodonośnych substancji szkodli-
wych, do których zalicza się kwaśne deszcze, aktywność rolnicza spowodowana przez 
naturalne i sztuczne nawozy oraz pestycydy. Określone zagrożenia mogą powodować 
otwarte tereny rekreacyjne i kąpieliska. Dotyczyć to może również obiektów, takich 
jak: parkingi, letnie kampusy domków letniskowych, pól namiotowych itp., gdzie 
nieodpowiednia infrastruktura sanitarna albo jej brak może powodować bezpośredni 
spływ i infi ltrację zużytej wody bez oczyszczenia bezpośrednio do przypowierzchnio-
wych warstw wodonośnych. 

Ze względu na prostotę i łatwość wykonania są źródłem poboru wody tzw. „za-
skórnej” niejednokrotnie używanej dla celów higieniczno-gospodarczych na terenach 
ogródków działkowych i terenach rekreacyjnych. Z tego też względu warto także 
przytoczyć metodykę i sposób wykonywania tego typu obiektów. Studnie abisyńskie 
ujmują wody zaskórne lub gruntowe zalegające na głębokości do 7 metrów. Średnica 
tych studni jest niewielka i wynosi od 32 do 64 mm. Wykonuje się je metodą wier-
cenia ręcznego przy użyciu świdrów różnej konstrukcji. Schemat studni abisyńskiej 
przedstawia rycina 4.

Ryc. 4. Studnia abisyńska

Źródło: http://instalacje.gep.com.pl/studnia-abisynska/ (dostęp: 16.03.2017)
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Świdrów tego typu używa się powszechnie w geologiczno-geotechnicznych pra-
cach budowlanych, między innymi do oceny gruntów dla potrzeb fundamentowania 
budowli. Tego typu narzędzia wiercące wraz z urządzeniami są na wyposażeniu 
laboratorium badawczego geotechniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Stanisława Pigonia w Krośnie. 

W przypadkach studni wierconych używa się filtrów zakończonych ostrzami do 
wkręcania. Niezależnie od metody mierzenia podstawowe elementy każdej studni 
wierconej to rura stalowa o długości odpowiadającej głębokości studni i filtr o długości 
ok. 0,75 metra. Filtr ma postać rury z nawierconymi otworami o średnicy do 10 mm. 
Często owinięty jest siatką miedzianą lub mosiężną o średnicy oczek do 10 mm [1].

Niekiedy na polach rekreacyjno-wypoczynkowych są wykonywane studnie 
abisyńskie eksploatowane sezonowo bądź zagospodarowuje się studnie istniejące. 
Rozwiązanie tego typu przedstawia fot. 10.

Fot. 10. Teren rekreacyjny na terenie Lublina 
Źródło: http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/nasze-sprawy/g/zielona-ofensywa-w-lublinie-miliony-

zlotych-na-parki-skwery-tereny-rekreacyjne,11711994,22354416/ (dostęp: 16.03.2017)

Jak wynika ze sposobu wykonania studni i obserwacji terenowych, studnie tego 
typu nie zawsze mają uszczelnienia gwarantujące odpowiednią izolację w obrębie 
warstw wodonośnych. Woda z nich używana do różnych celów teoretycznie może 
spływać do tych samych warstw wodonośnych, stając się źródłem skażeń.

7. Wpływ kosmetyków na środowisko wodno-gruntowe – zarys

Problem zrzutu ścieków o charakterze higieniczno-sanitarnym w świetle skutków 
skażeń środowiska wodno-gruntowego nie jest do końca zbadany, biorąc pod uwagę 
wąską dziedzinę, jaką są kosmetyki. Jednakże uwzględniając ilość i jakość stosowa-
nych kosmetyków, różnorodny skład chemiczny oraz ilość związków używanych do 
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produkcji preparatów kosmetycznych, wydaje się, że powinien on stać się przedmio-
tem odrębnych badań.

Profesjonalne ośrodki turystyczne odprowadzają ścieki do oczyszczalni zbiorczych 
bądź posiadają oczyszczalnie indywidualne. Pewnym problemem pozostają nadal 
obszary, które tej infrastruktury nie posiadają bądź posiadają ją w stopniu ograni-
czonym, ale często spełniają funkcję terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych itp. 
Często do prawidłowego funkcjonowania takich miejsc brakuje odpowiedniej wody, 
która mogłaby być spożytkowana na cele higieniczno-sanitarne. Dotyczy to takich 
miejsc, w których pobór wody ze względu na odległość od ujęć wodociągowych lub 
cieków jest trudny do realizacji ze względu na koszty. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
rodzaje wód, które w jakikolwiek sposób będą wykorzystywane zarówno na potrzeby 
spożywcze, higienę, potrzeby gospodarcze i przemysłowe, muszą być przygotowane 
w odpowiednich procesach oczyszczania i uzdatniania. Warto tutaj zaznaczyć, że od 
1998 r. obowiązuje Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W Polsce obowiązuje Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, 
oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 937). Nadzór nie obejmuje wód, m.in. mineralnych, 
stołowych oraz naturalnych wód źródlanych, a także wód pozyskiwanych z płytkich 
studni abisyńskich często wykorzystywanych w obszarze ogródków działkowych, 
sezonowych terenów rekreacyjnych, a nawet zabudowy jednorodzinnej. Często te 
płytkie studnie sięgające do najpłytszej warstwy wodonośnej mogą być także odbior-
nikami lokalnych zanieczyszczeń pochodzących od używanych, w trakcie czynności 
higienicznych, środków kosmetycznych.

8. Wnioski

1. Mając na względzie obszar turystyczny, jakim jest dolina Sanu, w wyniku wstęp-
nych badań środków kosmetycznych należy podkreślić fakt, że niezwykle istotne 
jest promowanie kosmetyków opartych o „naturę”, które nie posiadają substancji 
negatywnie oddziaływujących na środowisko.

2. Celem zminimalizowania występowania zanieczyszczeń należy prowadzić dzia-
łania uświadamiające użytkowników kosmetyków w zakresie zagrożenia, jakie 
mogą one powodować w środowisku przyrodniczym. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku obszarów o cennych walorach turystycznych.

3. Jeśli zachodzi konieczność użytkowania wody ze studni abisyńskich, należy 
przed jej eksploatacją zbadać jakość wody z takiego ujęcia, aby móc ocenić jej 
przydatność użytkową.

4. Studnie abisyńskie w obszarze turystycznym doliny Sanu mogą stanowić nie tylko 
element poprawiający walory użytkowe tego terenu, ale stanowić także ważny 
element upiększający trasy turystyczne.
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MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
NIEUŻYTKÓW I UŻYTKÓW ROLNYCH DO UPRAWY 

ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

Streszczenie
Tanie źródła energii do praktycznego i samodzielnego wykorzystania są poszukiwane w ca-

łym świecie. Posiadanie areałów upraw przy wzrastających problemach związanych ze sprzeda-
żą plonów oraz rosnące ceny paliw, przeznaczonych do wytwarzania energii cieplnej, wzmagają 
zainteresowanie energetycznym wykorzystaniem drewna wyprodukowanego we własnym go-
spodarstwie. 

W artykule przedstawiono możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do 
upraw wybranych gatunków roślin energetycznych. Scharakteryzowano warunki glebowe, ja-
kich wymagają te rośliny, oraz przedstawiono klasyfikację bonitacyjną i typy gleb rolniczych 
występujących w Polsce południowo-wschodniej, w szczególności na Pogórzu Dynowskim. 
Określono również szacunkowe wymagania finansowe, jakie należałoby spełnić w celu założe-
nia plantacji roślin energetycznych, których plon będzie wykorzystany do zapewnienia ener-
gii cieplnej w gospodarstwie indywidualnym. Wykorzystanie biomasy przeznaczonej na cele 
energetyczne jest również szansą do obniżenia kosztów zaopatrzenia obiektów turystycznych 
w energię. 

Słowa kluczowe: biomasa, energia cieplna, nieużytki rolne, wierzba energetyczna, źródła 
energii

POSSIBILITY OF MANAGEMENT OF WASTELANDS 
AND AGRICULTURAL LANDS FOR ENERGETIC 

PLANTS CULTIVATION

Summary
Cheap energy sources for practical and independent use are developed all over the world. 

Owning of cultivated areas is connected with increasing problems related to the sale of crops. 
Increasing prices of fuels for thermal energy production enhance the interest of the energetic 
use of wood produced in own farm. 

In this article the possibilities of management of wastelands and agricultural lands for culti-
vation of selected species of energy crops are presented. The soil conditions, which are required 
to cultivate the energetic plants are characterized. Furthermore, the classification of types and 
valuation class of agricultural soil existed in south-eastern Poland, particularly in the Dynow-
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skie Foothills are presented. The estimated financial requirements that have to be fulfilled in 
order to establish energy plant plantations, which yield will be used to provide heat in a private 
farm are also presented. The use of biomass for energy purposes is also an opportunity to re-
duce the cost of supply of tourist facilities in energy.

Keywords: biomass, heat energy, wastelands, energetic willow, energy sources

1. Wprowadzenie

Realizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie zaspokojenia potrzeb energetycz-
nych członków Wspólnoty wymaga, by do 2020 r. osiągnąć cele znane jako 3 x 20%:

 � 20% ograniczenia produkcji energii pierwotnej przez zmniejszenie zużycia pa-
liw kopalnych,

 � 20% wzrostu udziału w produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 � 20% obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Polska wynegocjowała nieco niższy poziom oszczędności, a mianowicie 3 x 15% 
do 2020 r. Ze względu na specyfikę energetyczną i położenie geograficzne, Polsce 
będzie najłatwiej wywiązać się z przyjętych zobowiązań dotyczących wzrostu udziału 
w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, głównie z wykorzystaniem biomasy [6]. 
Podstawowym źródłem energii odnawialnej jest rolnictwo, ponieważ odnawialność 
tego zasobu waha się od kilku miesięcy do 2 lat. Trudności z dostępnością źródła 
energii są zdecydowanie mniejsze w przypadku energii biomasy. Cały obszar wo-
jewództwa podkarpackiego posiada warunki do produkcji biomasy, a zatem każde 
gospodarstwo posiadające dostateczny areał może zapewnić sobie niezbędną ilość 
energii chemicznej zgromadzonej w biomasie [6]. 

Zastosowanie wierzby energetycznej jako nośnika energii to rozwojowy kierunek 
produkcji rolniczej w małych i średnich gospodarstwach. Eksploatacja prawidłowo 
założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15–20 lat z możliwością 5–8-krotnego 
pozyskiwania drewna w ilości 10–15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie 
[1]. Wielkość plonu biomasy wieloletnich roślin energetycznych zależy od całego 
szeregu czynników: jakości genetycznej i somatycznej materiału sadzeniowego, 
jakości stosowanych zabiegów agrotechnicznych, żyzności gleby, przebiegu pogody, 
przygotowania stanowiska, współzawodnictwa roślin z chwastami, szkód czynionych 
na plantacji przez owady i choroby oraz przez zwierzęta (zgryzanie i mechaniczne 
uszkadzanie roślin) [14]. Jednym ze sposobów zwiększenia areałów roślin energetycz-
nych jest zagospodarowanie wzrastającej ilości gruntów odłogowanych, nieużytków 
lub terenów do tej pory nieeksploatowanych rolniczo.

W niniejszym artykule omówiono możliwości zagospodarowania nieużytków 
i użytków rolnych do uprawy wybranych gatunków roślin energetycznych. Przed-
stawiono również urządzenia do obróbki biomasy, coraz powszechniej stosowane 
w gospodarstwach jednorodzinnych. Określono także nakłady finansowe konieczne 
do założenia oraz prowadzenia plantacji wierzby energetycznej, której plon może 
być wykorzystany do zapewnienia energii cieplnej w gospodarstwie indywidualnym.
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2. Zapotrzebowanie na energię cieplną

Roczne zużycie energii cieplnej na terenach wiejskich w województwie podkar-
packim oszacowano w oparciu o modele opisujące zużycie tej energii we wszystkich 
obiektach wiejskich, a obejmujące zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania obiektów, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz posiłków [17, 18]. W modelach potrzeby 
cieplne są funkcjami liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie, liczby budynków 
i roku ich budowy, powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni obiektów infrastruktu-
ralnych [19]. Roczne zapotrzebowanie na ciepło na terenach wiejskich województwa 
podkarpackiego wynosi około 33,2 PJ. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni daje 
to 1,9 PJ/km-2. Zapotrzebowanie na ciepło na 100 mieszkańców to w przeliczeniu 
26 TJ, a 25% tych potrzeb może być zaspokojona w oparciu o bezpośrednie spalanie 
lokalnych zasobów biomasy, głównie słomy i drewna [19]. 

Strukturę potencjału zasobów biomasy w województwie podkarpackim przed-
stawiono na rycinie 1. Roczny potencjał energetyczny odpadów drzewnych wynosi 
ok. 4,4 TJ [19] i w całości wykorzystywany jest przez mieszkańców do celów grzew-
czych. Badania Trojanowskiej i Szula [19] wskazują, że poprzez założenie upraw 
roślin energetycznych tylko na 15% odłogów można dwukrotnie zwiększyć wartość 
potencjału biomasy drzewnej.

Ryc. 1. Potencjał techniczny biomasy (TJ) w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowano na podstawie: M. Trojanowska, T. Szul, Zapotrzebowanie na ciepło i możliwości jego 
pokrycia poprzez spalanie biomasy na Podkarpaciu, Inżynieria Rolnicza, t. 96, nr 8, 2007, s. 289–293.

Dodatkowe ilości biomasy mogą być pozyskane z cięcia (prześwietlania) sadów 
i drzew z terenów miejskich, oczyszczania przydrożnych rowów oraz terenów rekre-
acyjnych. W ten sposób w całej Polsce można pozyskać około 1 mln m3 drewna rocz-
nie [9]. Na podstawie danych z lat 2010–2015 [10, 22] oszacowano, że w roku 2020 
nastąpi wzrost wykorzystania biomasy w stosunku do roku 2010 o 15 PJ/rok (tab. 1).
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Tab. 1. Stan i prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii na wsi i w rolnictwie

Rodzaj nośnika energii odnawialnej
Wykorzystanie OZE na wsi i w rolnictwie, w PJ/rok

1996 2000 2010 2020

Drewno i odpady drzewne 50 55 65 80

Pozostała biomasa (spalanie) 0,5 1 5 25

Pozostałe źródła OZE (energia wody, wiatru, słońca, geoter-
malna itd.) 9,5 14 45 135

Suma 60 70 115 240

Źródło: Opracowano na podstawie: P. Sałagan, P. Sałagan, T.K. Dobek, Możliwości wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i gminach wiejskich, Inżynieria Rolnicza, t. 134, nr 9, 2011, 

s. 207–213.

3. Uprawa wierzby energetycznej

Wierzba energetyczna jest typowym przedstawicielem wieloletnich roślin o wy-
kształconych zdrewniałych pędach. Jest odmianą mało wymagającą pod względem 
glebowym, można ją uprawiać praktycznie na każdym typie gleby, ale najbardziej 
korzystne warunki występują w glebie klasy bonitacyjnej III, IV, V. Do uprawy wierzby 
energetycznej nie nadają się suche, piaszczyste gleby (klasy VI) oraz tereny bagniste. 
W tabeli 2 przedstawiono powierzchnię użytków rolnych według klas bonitacyjnych 
w województwie podkarpackim.

Tab. 2. Powierzchnia użytków rolnych według klas bonitacyjnych w województwie podkarpackim

Powierzchnia gruntów 
rolnych, tys. ha

Klasy bonitacyjne, tys. ha Powierzchnia gleb 
nieobjęta klasyfikacją 
gleboznawczą, tys. haI II III IV V VI VIz

948,3 4,5 46,255 230,3 406,3 190,8 69,7 5,6 0,214

Źródło: Opracowano na podstawie: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2010–2015.

Odczyn gleb przeznaczonych pod plantację wierzby powinien oscylować pomię-
dzy 5,5–7,5 pH. Przygotowanie gleby do sadzenia roślin energetycznych polega na 
wykonaniu zabiegów agrotechnicznych, takich jak: odchwaszczanie mechaniczne 
i chemiczne, orka oraz często wyrównanie powierzchni. Wykonanie wymienionych 
prac nie wymaga posiadania specjalistycznego parku maszynowego ukierunkowanego 
pod uprawę roślin energetycznych. Istotną zaletą roślin energetycznych jest ich łatwa 
zdolność adaptacyjna, przede wszystkim na terenach zanieczyszczonych i zdewasto-
wanych przemysłowo. Z tego powodu mogą być uprawiane na glebach niższych klas 
bonitacyjnych oraz wszystkich glebach rolniczych, na których ze względu na dużą 
ilość zanieczyszczeń zakazana jest uprawa roślin spożywczych [10]. Najlepszymi 
glebami pod uprawy roślin energetycznych są gleby zwane madami, które wystę-
pują w dolinach rzek. Wierzba energetyczna posiada szczególnie wysoką zdolność 
do akumulowania w swoim systemie korzeniowym zanieczyszczeń z gleby, dzięki 
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temu rośliny te w okresie 15 lat są w stanie zupełnie oczyścić glebę, na której rosną, 
zwłaszcza z metali ciężkich, takich jak: As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Hg i Zn [21]. 

Na etapie zakładania plantacji niezbędne są urządzenia pozwalające na cho-
ciażby częściową mechanizację prac. W przypadku zakładania i pielęgnacji roślin na 
plantacjach rozproszonych ciągniki rolnicze stanowią podstawowe źródło napędu 
maszyn uprawowych [7, 16, 20]. Po pierwszym roku prowadzenia plantacji wierzby 
energetycznej wskazane jest skoszenie roślin, celem pobudzenia ich do dalszego 
krzewienia, zwłaszcza w przypadku plantacji zakładanych w celu użytkowania przez 
wiele lat [2]. Najczęściej na 1 m2 są sadzone 3–4 sadzonki (zrzezy) o długości od 180 
do 250 mm, wytwarzanych z jednorocznych pędów wierzby. Sadzenie zrzezów może 
być wykonywane w okresie jesiennym, tuż przed zamarznięciem gleby, oraz w okresie 
wiosennym. Stanowisko pod tego typu nasadzenia powinno być przygotowane rok 
wcześniej [14]. W przypadku wierzby energetycznej pierwszy plon otrzymuje się po 
trzech latach, ponieważ dwa pierwsze lata to przygotowanie plantacji oraz przycinanie 
i rozsadzanie sadzonek. 

W porównaniu z innymi rolniczymi roślinami uprawnymi, zwrot kosztów inwe-
stycji w uprawie wierzb krzewiastych nie jest możliwy po pierwszym roku wegetacji 
[15]. Znaczne obniżenie kosztu założenia plantacji towarowej możemy uzyskać przez 
pozyskanie sadzonek z plantacji matecznej utworzonej z sadzonek zakupionych. 
Całkowity koszt założenia 1-hektarowej plantacji zależy od bardzo wielu czynników 
i waha się w zakresie około 5–9 tys. złotych. Według Kościka i in. [4] plantacja wierz-
by energetycznej o powierzchni 1 ha jest wystarczająca dla zapewnienia surowca 
opałowego, wystarczającego do zaspokojenia zapotrzebowania na paliwo domu 
jednorodzinnego w sezonie grzewczym.

Tab. 3. Nakłady i koszty bezpośrednie założenia oraz prowadzenia plantacji wierzby energetycznej 
w pierwszym roku wegetacji

Wyszczególnienie
Koszt (zł/ha)

Siła robocza Ciągnik /+ maszyna Razem

Przygotowanie gleby (m.in. talerzo-
wanie, orka, bronowanie) 97,6 564,3 661,8

Zakup sadzonek – – 1667,7

Zakup środków ochrony roślin 251

Sadzenie 456,7 264,4 721,1

Oprysk + pielęgnacja 125,8 285 410,7

Podatek rolny 95

Koszt likwidacji plantacji 1100

Suma: 4907,3

Zakup i zastosowanie ligniny 1009,5

Suma: 5915,8

Wykonanie mikoryzacji 4000

Suma: 8906,3

Źródło: Opracowano na podstawie: M.J. Stolarski, S. Szczukowski, J. Tworkowski, M. Krzyżaniak, Koszty 
założenia polowych plantacji szybko rosnących roślin energetycznych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 

t. 99, z. 1, 2012, s. 129–140.
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Na całkowity koszt założenia plantacji składają się koszty związane, m.in. z za-
kupem zrzezów, koszty maszynowe (ciągnik + maszyny), koszty środków ochrony 
roślin oraz koszt siły roboczej (tab. 3). Podstawowy koszt założenia plantacji to około 
4900 zł. Według Stolarskiego i in. [13] koszt ten ulega zwiększeniu po zastosowaniu 
wzbogacania gleby w celu intensyfikacji plonowania, przez wprowadzenie do gleby 
ligniny (do ok. 5915 zł) lub szczepionki mikoryzowej (do ok. 8900 zł).

W województwie podkarpackim produkcja rolnicza w ponad 80% skupia się w ma-
łych gospodarstwach rolnych. Według Stańczyka i Ludwik [12] plantacje komercyjne 
przyniosą zysk, jeżeli areał upraw będzie większy niż 40 ha. Łączny koszt posadzenia 
wierzby energetycznej na powierzchni 1 ha, w przypadku założenia plantacji z wła-
snych sadzonek, wynosi 3239,60 zł. Po upływie trzech lat plony wynoszą około 30 
ton z hektara. Zatem inwestycja zwraca się po upływie około czterech lat [12].

Koszt zbioru pędów roślin energetycznych może być regulowany w szerokim za-
kresie, w zależności od zastosowanych maszyn lub przeprowadzenia zbioru ręcznego. 
Wydaje się, że w małych gospodarstwach Pogórza Dynowskiego, w których biomasę 
wykorzystuje się na potrzeby własne, korzystnym ekonomicznie będzie zbiór ręczny 
z rozdrobnieniem pędów w gospodarstwie za pomocą stacjonarnego rębaka o napędzie 
elektrycznym lub napędzanym wałkiem odbioru mocy ciągnika rolniczego. 

Zakładając plantację, należy mieć na uwadze problem zbioru roślin i ostatecznego 
wykorzystania ich tak, by cały proces eksploatacji plantacji był opłacalny. Rośliny zbiera 
się z pola po zakończeniu okresu wegetacji, najkorzystniej przy niskiej wilgotności 
powietrza. Ścięte pędy mogą być przerabiane, w zależności od grubości i docelowego 
wykorzystania, na zrębki lub dłuższe odcinki. Likwidacja plantacji odbywa się po 
około 15–20 latach uprawy i polega na wyoraniu karp z gleby.

Do głównych czynników ograniczających rozwój plantacji roślin energetycznych 
należą, m.in. [14]:

 � brak dopłat do upraw roślin energetycznych,
 � brak stabilnego rynku biomasy,
 � niechęć do podejmowania wieloletniego ryzyka związanego z prowadzeniem plan-

tacji,
 � stosunkowo długi okres oczekiwania na pierwsze zyski, w porównaniu z trady-

cyjnymi uprawami jednorocznymi.

4. Wartość opałowa wierzby energetycznej

Głównym czynnikiem, który wpływa na sprawność cieplną procesu spalania 
oraz emisję do atmosfery szkodliwych substancji, są właściwości fizyczne i cieplne 
drewna, wśród których dominującym czynnikiem jest wartość wilgotności względnej 
warunkującej wartość opałową drewna. Wilgotność względna drewna wynosi w za-
leżności od gatunku 35–50%. Po naturalnym wysuszeniu w okresie letnim, wartość 
wilgotności względnej zmniejsza się do około 15%. W małych gospodarstwach rolnych 
zaleca się naturalne suszenie ściętych drzew w pryzmie, a następnie ich zrębkowanie. 
Przechowywanie świeżych zrębków w pryzmach nie jest zalecane dlatego, że wewnątrz 
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może dojść do procesu samozagrzewania, często do temperatury 50–70°C. Zjawisku 
temu towarzyszy nawilgacanie warstw powierzchniowych zrębków i rozwój pleśni 
oraz grzybów.

W tabeli 4 przedstawiono porównanie wartości energetycznych paliw kopalnych 
i koszty wytwarzania ciepła. Koszt wytwarzania ciepła z roślin energetycznych jest 
najniższy, w porównaniu do innych paliw.

Tab. 4. Wartość energetyczna paliw kopalnych i roślin energetycznych  
oraz koszty wytwarzania z nich ciepła

Paliwo Wartość energetyczna GJ/
Mg lub GJ/1000 m3

Ilość paliwa równoważona 
zbiorem ze 100 ha plantacji 

wierzby energetycznej
Koszt jednostki ciepła, zł/GJ

Olej opałowy 43 726 Mg 33,7

Gaz ziemny 35 891 m3 20,8

Węgiel kamienny 25 1248 Mg 14,4

Miał węglowy 21 1486 Mg 9,5

Zrębki wierzby 10,4 3000 Mg 7,7–8,5

Źródło: Opracowano na podstawie: K. Stańczyk, M. Ludwik, Uprawy roślin energetycznych – możliwości 
zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych, na których produkcja rolnicza jest nieopłacalna, Prace 

Naukowe – Górnictwo i Środowisko, nr 3, 2003, s. 71–81.

Biomasa w produkcji rolniczej może być wykorzystana do celów energetycznych 
poprzez jej spalanie, tj. drewna opałowego, odpadów drewna w przemyśle drzewnym 
w różnego rodzaju piecach, kotłach wodnych i parowych, a także podgrzewaczach 
powietrza stosowanych do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych [9]. Biomasa może 
być również wykorzystana do produkcji energii cieplnej na drodze pirolizy i gazyfikacji 
drewna i odpadów drewna w postaci zrębków lub trocin [3]. Paliwo drzewne może 
być spalane w kotłach i piecach z ręcznym załadunkiem lub coraz częściej w kotłach, 
gdzie załadunek sterowany jest automatycznie.

Zastąpienie węgla kamiennego zrębkami wierzby pozwala ograniczyć emisję do 
atmosfery zanieczyszczeń powstających w procesie spalania. Dotyczy to w szcze-
gólności tlenków siarki i pyłów, których emisja jest niższa odpowiednio 80 i 2 razy. 
Spaliny powstające podczas spalania wierzby zawierają o 21% mniej tlenków azotu, 
w porównaniu do spalania węgla. Cechą charakterystyczną biomasy jest zerowy bilans 
emisji dwutlenku węgla, który jest związany z zamknięciem obiegu C-CO2-C, czego nie 
zapewnia spalanie paliw kopalnych [4]. Rośliny energetyczne w procesie fotosyntezy 
pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, a podczas procesu ich spalania tworzy się 
taka sama ilość dwutlenku węgla, jaką pochłonęły w okresie wegetacji [12].

5. Mechanizacja obróbki wierzby energetycznej

Cechą rolnictwa Pogórza Dynowskiego jest rozdrobnienie areałów upraw, uroz-
maicona hipsografia terenu i często utrudniony dostęp do pól. Podstawowym nieko-
rzystnym zjawiskiem ze względu na organizację pracy oraz możliwości jej mechanizacji 
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jest rozdrobnienie gospodarstw. Analiza opłacalności uprawy wierzby energetycznej 
w małych i średnich gospodarstwach wpłynęła na podjęcie w Politechnice Rzeszowskiej 
decyzji mającej na celu wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
maszyn ułatwiających wykonanie zabiegów agrotechnicznych w zakresie: zakładania, 
pielęgnacji i ochrony plantacji oraz pozyskiwania i obróbki plonu. 

Dotychczas przeważającą liczbę prac na plantacjach roślin energetycznych w go-
spodarstwach małoobszarowych wykonuje się ręcznie [8]. Przewidywany wzrost 
areału upraw może mieć miejsce pod warunkiem większego niż obecnie stopnia 
zmechanizowania technologii na każdym etapie. Wzrost liczby plantacji roślin ener-
getycznych związany jest z koniecznością dostarczenia na rynek maszyn o wydajności 
dostosowanej do charakterystyki pól uprawnych, tanich i wykorzystujących do napędu 
typowe ciągniki rolnicze. Rozwój technologii produkcji i zbioru roślin energetycznych 
autorzy artykułu prezentują na organizowanej corocznie konferencji z cyklu „Błękitny 
San”. Uzupełnieniem prezentacji konferencyjnych były cyklicznie wydawane mono-
grafie naukowe, w których przedstawiono szczegóły konstrukcyjno-technologiczne 
opracowanych maszyn. 

Do rozdrabniania plonu opracowano sieczkarnie do drewna, będące przedmiotem 
ochrony na terytorium Polski jako wzór użytkowy W-64585 [5]. Zespół rozdrabniający 
(ryc. 2) składa się z głowicy, w której rozmieszczone są równomiernie na obwodzie noże 
tnące. W zależności od wymaganej długości ciętych zrębków zespół tnący uzbrajany 
jest w głowice tnące (ryc. 3) z trzema nożami dla najdłuższych lub sześcioma nożami 
dla najkrótszych kawałków drewna. Położenie noży względem głowicy regulowane 
jest bezstopniowo, pozwalając na korektę ustawienia ostrzy wynikającą ze zużycia 
krawędzi tnących. Sieczkarnia może być napędzana wałkiem odbioru mocy ciągnika 
(fot. 1a) lub alternatywnie: silnikiem elektrycznym (fot. 1b) lub spalinowym (fot. 1c). 
Najważniejsze elementy konstrukcyjne sieczkarni przedstawiono na rycinie 2 (a, b). 

Ryc. 2. Schemat ogólny (a) oraz przekrój poprzeczny zespołu podającego (b) sieczkarni do drewna: 
1 – podajnik, 2 – zespół rozdrabniający, 3 – wałki podające, 4 – głowice tnące, 5 – nóż, 6 – cięty 

pęd, 7 – drewno kawałkowe, 8 – wał napędowy, 9 – wał dociskowy, 10 – rama, 11 – zespół łożyska 
i sprzęga jednokierunkowego, 12 – sprężyny dociskowe, 13, 14 – osłony, 15 – uzębiony wał

Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 3. Głowica tnąca: 1 – rdzeń, 2 – otwór, 3 – gniazdo nożowe, 4 – śruba regulacyjna,  
5 – nóż, 6 – klin, 7 – śruba

Źródło: Opracowanie własne

W zależności od zainstalowanej liczby noży urządzenie umożliwia cięcie pędów 
o średnicy do 0,08 m (fot. 2a) na odcinki o długości około 0,1–0,2 m (fot. 2b). W sys-
temach grzewczych, zarówno indywidualnych, w tym mikrokogeneracyjnych [16], jak 
i przemysłowych, niezbędne jest spełnienie wymogów jakościowych zrębków roślin 
energetycznych. Zautomatyzowane systemy kotłowe, wyposażone w sterowane 
układy transportowe wymagają, aby stosowane paliwo miało określone, powtarzalne 
właściwości fizykochemiczne oraz geometryczne. Wielkość cząstek paliwa, określana 
jako skład granulometryczny, w największym stopniu odpowiada za niezawodną 
pracę urządzeń. 

 a)  b)
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c)

Fot. 1. Prototypy sieczkarni do drewna napędzane WOM ciągnika (a), silnikiem elektrycznym  
(b) lub spalinowym (c)

Źródło: fot. T. Trzepieciński

 a)  b)

   
Fot. 2. Widok (a) oraz przekrój poprzeczny (b) zrębków wierzby energetycznej

Źródło: fot. T. Trzepieciński

Zbyt duże cząstki mogą powodować zapychanie kanału doprowadzającego paliwo 
lub zawieszanie się paliwa w urządzeniach. Możliwość uzyskiwania zrębków o określonej 
granulacji jest istotna w procesach technologicznych produkcji biopaliw. W przypadku 
przeznaczenia zrębków do dalszego przetwarzania (m.in. dosuszanie) wskazane jest 
uzyskiwanie zrębków o niewielkich wymiarach. W przypadku składowania zbyt duże 
rozdrobnienie zrębków w połączeniu z wysoką ich wilgotnością jest niekorzystne ze 
względu na możliwość rozwoju procesów gnilnych.

6. Podsumowanie

W województwie podkarpackim istnieje ok. 200 tys. ha nieużytków rolnych. 
Ponadto wzrasta powierzchnia gleb odłogowanych, których ilość trudno oszacować, 
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ponieważ brak jest danych w tym zakresie, a sytuacja ulega ciągłej zmianie. Wyko-
rzystanie posiadanych areałów, przez posiadaczy małych i średnich gospodarstw, na 
założenie plantacji wierzby energetycznej jest ograniczone przez brak specjalistycznych 
środków produkcji dostosowanych do wielkości areałów. 

Zakup profesjonalnych maszyn do mechanizacji upraw i zbioru roślin ener-
getycznych jest ekonomicznie nieuzasadniony. Ich wysoka cena jest podstawową 
przeszkodą wskazywaną przez potencjalnych producentów biomasy. Przedstawione 
rozwiązania konstrukcyjne rębaków są dostosowane do małych lub średnich areałów 
plantacji roślin energetycznych, są proste w obsłudze, niskoenergochłonne i tanie 
w użytkowaniu, ze względu na wykorzystanie ciągnika rolniczego jako źródła napędu. 
Maszyny mogą być przydatne, oprócz rozdrabniania roślin energetycznych, podczas 
likwidacji plantacji krzewów owocowych oraz rozdrabniania gałęzi. Opracowane ma-
szyny do obróbki biomasy wypełniają lukę pomiędzy kosztownymi wysokowydajnymi 
maszynami i pracą ręczną. 

Zastąpienie węgla kamiennego w gospodarskich układach ogrzewania zrębka-
mi wierzby pozwala ograniczyć emisję do atmosfery zanieczyszczeń powstających 
w procesie spalania. Spaliny powstające podczas spalania wierzby zawierają o 21% 
mniej tlenków azotu w porównaniu do spalania węgla. Kolejnym efektem przema-
wiającym za stosowaniem drewna do wytwarzania ciepła jest zerowy bilans emisji 
dwutlenku węgla.
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OBRÓBKA KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO  
PRZEZNACZONEGO DO NAWOŻENIA PLANTACJI 

ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

Streszczenie
Problemy zagospodarowania ścieków komunalnych nadal występują w każdej społeczności 

współczesnego świata, pomimo możliwości stosowania w praktyce różnych technologii ich za-
gospodarowania. Proste niskonakładowe sposoby zostały wyczerpane z powodu głównie po-
ważnego zagrożenia sanitarnego, jakie stwarza deponowanie osadów w środowisku. Osady ko-
munalne mogą być nadal stosowane do celów nawozowych w uprawach roślin energetycznych 
i przemysłowych. W Politechnice Rzeszowskiej od wielu lat trwają prace naukowo-badawcze 
związane z wytworzeniem nowych środków technicznych, które można zastosować w mecha-
nizacji upraw małych i średniej wielkości plantacji roślin energetycznych i przemysłowych, 
zgodnie z aktualnymi wymogami w zakresie ochrony środowiska i ekonomiki produkcji. Coraz 
częściej stosowane są w turystyce paliwa na bazie biomasy do celów grzewczych, co pociąga za 
sobą zwrócenie większej uwagi na wykorzystanie lokalnych zasobów palnej biomasy, szczegól-
nie zdrewniałych pędów roślin. 

W opracowaniu będą wskazane możliwości produkcji drewna opałowego (wierzba energe-
tyczna) na potrzeby turystyki z zachowaniem poprawnego sposobu zagospodarowania komu-
nalnych osadów ściekowych pochodzących z niewielkich oczyszczalni w celu wykorzystania ich 
jako nawozu na plantacjach roślin energetycznych i przemysłowych. 

Słowa kluczowe: osady ściekowe, biomasa, plantacje roślin energetycznych, wierzba ener-
getyczna

THE PROCESSING OF SEWAGE SLUDGE 
IN ORDER TO FERTILIZE OF ENERGETIC PLANTS 

PLANTATIONS

Summary
In spite of the various technologies concerning the application of sewage sludge, the prob-

lem of its management still occur in every community of the modern world. In recent years, 
uncomplicated and low-budget methods of sewage sludge disposal have been forbidden. The 
deposition of sewage sludge in the environment causes a serious health risk for both people 
and animals. Municipal sewage sludge could be still used for fertilizing energetic plants planta-
tions. For many years, Rzeszow University of Technology has developed new technical innova-
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tions designed to the proper utilization of sewage sludge. These technical solutions could be 
used for the mechanization of small and medium energetic and industrial plants ‘plantations. 
These devices meet environmental protection requirements and economic requirements. More 
and more often in tourism, it is popular to produce fuel from biomass. This fuel could be used 
for heating purposes in order to the pointing out of local biomass, particularly woody stems 
of plants. 

This paper presents the possibility of production fuel from willow trees in tourism, including 
the correct methods of sewage sludge management in small treatment plants. Sewage sludge 
could be used as a valuable organic fertilizer in energetic and industrial plants ‘plantations.

Keywords: sewage sludge, biomass, energetic plants plantations, energetic willow

1. Wprowadzenie

Gospodarka osadami ściekowymi, do niedawna traktowana jako zagadnienie 
drugorzędne w oczyszczalniach ścieków, wymaga poszukiwania nowych rozwiązań 
korzystnych pod względem technologicznym, ekologicznym i ekonomicznym. Osady 
ściekowe, będące ubocznym produktem procesu oczyszczania ścieków, należą do tego 
rodzaju odpadów, których powstawania nie można ograniczyć ani wyeliminować. 
Coraz większa ilość wytwarzanych osadów ściekowych jest problemem występującym 
na całym świecie w związku z przyłączaniem do systemu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków nowych odbiorców. 

W krajach Unii Europejskiej wytwarza się łącznie w ciągu roku ponad 10 mln ton 
s.m. osadów ściekowych [6]. Jednostkowy wskaźnik produkcji suchej masy (s.m.) 
osadów ściekowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi około 17,7 kg s.m./
M∙rok. Najwięcej osadów wytwarzają kraje wysoko rozwinięte, należące do tzw. UE-15, 
których akcesja do Unii Europejskiej nastąpiła do 1995 r. W powyższych państwach, 
z uwagi na wysoki poziom przyłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej (około 
95%), produkowanych jest łącznie ponad 87% wszystkich osadów. 

Osady ściekowe zagospodarowywane są metodami termicznymi lub poprzez ich 
zastosowanie w rolnictwie, z tendencją do dalszego rozwoju termicznej utylizacji. 
Pozostałe kraje członkowskie (UE-12) wytwarzają znacznie mniej (około 11,9 kg 
s.m. osadów /M∙rok). Dominującą metodą zagospodarowania osadów w państwach 
UE-12 jest ich składowanie lub rolnicze wykorzystanie, przy niewielkim udziale metod 
termicznych (średnio 5%) [2]. W Polsce w latach 2010–2013 wytworzono średnio 
570 Mg s.m. osadów/rok. Dane zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 
(KPGO 2014) wskazują, że około 58% całkowitej ilości komunalnych osadów ścieko-
wych powstaje w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM, 29% w aglomeracjach wielkości 
15 000–100 000 RLM, a 13% w małych aglomeracjach, liczących poniżej 15 000 RLM. 
Zapisy KPGO 2014 przewidują, że w 2022 r. wytworzonych zostanie łącznie około 
750 000 Mg s.m. osadów ściekowych, co wskazuje na ponad 250-procentowy wzrost 
w stosunku do ilości wytworzonej w roku 1994 [20].

Coraz większa masa produkowanych rocznie osadów ściekowych wymusza ko-
nieczność poddania osadów odpowiedniej metodzie przeróbki i późniejszej utylizacji, 
zależnej od ich składu, ilości oraz sposobu oddziaływania na środowisko. Dotychczas 
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w Polsce dominowały trzy główne metody zagospodarowania osadów: składowanie, 
przyrodnicze i rolnicze wykorzystanie oraz termiczne przekształcanie. Wobec obo-
wiązującego od 1 stycznia 2016 r. zakazu składowania odpadów o wartości opałowej 
powyżej 6 MJ/kg s.m., w tym również osadów ściekowych, obserwuje się wyraźną 
tendencję wzrostową w kierunku ich stosowania w rolnictwie. 

Metody rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych należą do najtańszych 
sposobów utylizacji, ale wykazują ograniczenia w związku z powtórnym włączeniem 
niektórych substancji w przewód pokarmowy człowieka. Alternatywnym rozwiązaniem 
dla rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych może być ich wykorzystywanie 
do nawożenia planacji roślin energetycznych i przemysłowych. Rośliny energetyczne 
wykazują duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe oraz charakteryzują się 
dużą powierzchnią chłonną [17]. Cechy fizjologiczne roślin energetycznych umoż-
liwiają pobieranie im substancji odżywczych zawartych w osadach bez stwarzania 
zagrożenia dla środowiska. Właściwości roślin energetycznych przyczyniają się do 
zachowania krążenia składników pokarmowych, co zamyka obieg pierwiastków 
w lokalnym ekosystemie. 

W prezentowanym artykule wskazano nowy sposób nawożenia plantacji roślin 
energetycznych za pomocą komunalnych osadów ściekowych oraz możliwość pro-
dukcji biomasy w celu propagowania zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce. 

2. Podstawy prawne dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych

Racjonalne funkcjonowanie gospodarki osadami ściekowymi powinno uwzględ-
niać obowiązujące przepisy prawne, regulujące podstawowe kwestie związane z ich 
zagospodarowaniem. Ze względu na zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępo-
wania z osadami ściekowymi, do zasad gospodarki osadami odwołują się podstawowe 
akty prawne: Konstytucja RP, ustawy oraz rozporządzenia. Wszystkie zapisy zawarte 
w prawie unijnym i krajowym dotyczące osadów ściekowych mają na celu ochronę 
środowiska naturalnego i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.

Wzrost zainteresowania problemami dotyczącymi utylizacji osadów ściekowych 
przyczynia się do implementowania przez państwa coraz bardziej rygorystycznych 
norm. Gospodarkę osadami ściekowymi w Polsce reguluje Ustawa z 14 grudnia 
2012 r. o odpadach [22]. Zapisy ustawy dopuszczają stosowanie osadów ściekowych 
w przypadku, gdy są one ustabilizowane oraz poddane procesom obróbki fizycznej, 
chemicznej lub biologicznej celem obniżenia podatności osadów na zagniwanie. 
Zgodnie z funkcjonującą w gospodarce odpadami „zasadą bliskości” osady ściekowe 
powinny być przetworzone w miejscu ich powstawania lub w przypadku braku takiej 
możliwości, mogą być przekazane do najbliżej położonych miejsc ich przetworzenia, 
z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki BAT. Ustawa zabrania przetwarzania 
osadów ściekowych na terenie innego województwa niż to, na którym wytworzono 
osady, z wyjątkiem gdy odległość od miejsca ich wytworzenia do miejsca utylizacji 
na terenie innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca ich zagospo-
darowania na terenie tego samego województwa [21].
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Aktem wykonawczym Ustawy o odpadach jest Rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych [21]. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w rozporządzeniu osady ściekowe mogą być stosowane:

 � w rolnictwie,
 � do rekultywacji gruntów, w tym również na cele rolne,
 � do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 � do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

Osady ściekowe mogą być stosowane w postaci płynnej, mazistej lub ziemistej. 
Osady w postaci płynnej wprowadza się do gruntu metodą iniekcji lub natryskiwania, 
w tym hydroobsiewu. Mazista lub ziemista forma osadów ściekowych wymaga rów-
nomiernego ich rozprowadzenia na powierzchni gruntu i niezwłocznego zmieszania. 
Komunalne osady ściekowe należy wprowadzić do gruntu nie później niż następnego 
dnia po ich przetransportowaniu na nieruchomość, na której mają być one stosowane. 
Rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych uzależnione jest od jakości osadów, 
jakości gleby i jej przeznaczenia oraz zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, 
zwłaszcza azot i fosfor [3].

Podczas stosowania osadów ściekowych w celach rolniczych należy uwzględnić 
wymagania dotyczące nieprzekroczenia dopuszczalnych stężeń metali ciężkich 
(tab. 1). Osady ściekowe stosowane w rolnictwie muszą być stabilne pod względem 
bakteriologicznym, tzn. nie mogą zawierać bakterii z rodzaju Salmonella oraz żywych 
jaj pasożytów jelitowych Toxocarra sp., Trichurius sp. oraz Alcaligenes. Dopuszczalne 
jest dawkowanie osadów ściekowych na gruntach o odczynie pH powyżej 5,6 pod 
warunkiem niepogorszenia jakości poszczególnych komponentów środowiska: gleby, 
ziemi oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Przed zastosowaniem grunt, na 
który będą wprowadzane osady ściekowe, powinien być zbadany pod kątem analizy 
fizyko-chemicznej przez wytwórcę odpadów. Bezpieczne pod względem sanitarnym 
osady mogą być stosowane na gruntach rolnych 18 miesięcy przed okresem wzrostu  
i rozwoju roślin w ilości 3 Mg s.m./ha/rok [21].

Wspomniane wyżej rozporządzenie dotyczące komunalnych osadów ściekowych 
dopuszcza stosowanie w celach rolniczych dawki skumulowanej, raz na dwa lub trzy 
lata w ilości odpowiednio 6 lub 9 Mg s.m./ha. Dopuszczalną dawkę komunalnych 
osadów ściekowych zgodnie z rozporządzeniem ustala się w sposób niepowodujący 
przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu o głębokości 0÷25 cm granicznych 
stężeń metali ciężkich [21].
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Tab. 1. Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych

Lp. Metal

Zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m. osadów]

W rolnictwie oraz do 
rekultywacji gruntów 

na cele rolne

do rekultywacji 
gruntów na cele 

nie rolne

Przy dostosowaniu gruntów 
go potrzeb wnikających z planu 

gospodarki odpadami

1. Kadm 20 25 50

2. Miedź 1000 1200 2000

3. Nikiel 300 400 500

4. Ołów 750 1000 1500

5. Cynk 2500 3500 5000

6. Rtęć 16 20 25

7. Chrom 500 1000 2500

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów  
ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257)

3. Zagrożenia związane ze stosowaniem osadów ściekowych 

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na świecie nastąpił wzrost świadomości 
ekologicznej społeczeństwa w obszarze zagrożeń powodowanych przez nieumiejęt-
ne postępowanie z osadami ściekowymi. Wynikiem tego jest budowa nowych oraz 
modernizacja funkcjonujących oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem przebudowy 
części osadowej. Koszty przeróbki osadów ściekowych stanowią około 30÷40% kosz-
tów inwestycyjnych i do 50% kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków, z tego 
względu niezbędne jest odzyskanie chociaż części nakładów finansowych poniesionych 
na ich przetworzenie [1]. Osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalniach ścieków 
to użyteczna materia biologiczna, która niewłaściwie przetworzona i zutylizowana 
stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Skumulowane w osadach ściekowych 
metale ciężkie i inne związki nadają im szkodliwe, a nawet toksyczne właściwości 
[3]. Niebezpieczeństwo skażenia środowiska osadami ściekowymi wymaga ich racjo-
nalnego zagospodarowania z uwzględnieniem aspektów prawnych i ekologicznych.

Osady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków są źródłem zanieczyszczeń orga-
nicznych i nieorganicznych. Związki mineralne, w tym również metale ciężkie oraz 
pierwiastki śladowe, stanowią zagrożenie sanitarne ze względu na brak zdolności do 
biodegradacji. Metale ciężkie mogą ulegać kumulacji w glebie lub też przenikać w łań-
cuch pokarmowy i podlegać biokoncentracji w środowisku. Źródłem metali ciężkich 
zawartych w osadach ściekowych jest obecność w oczyszczanych ściekach ścieków 
przemysłowych oraz spływy powierzchniowe z terenów zurbanizowanych. Całkowita 
ilość metali ciężkich zawartych w osadach zawiera się  w przedziale od 0,5÷2% s.m. 
osadów. Badania przeprowadzone w Austrii i Wielkiej Brytanii wykazały tendencję 
spadkową w ilości metali ciężkich zawartych w osadach wytwarzanych w krajach Unii 
Europejskiej, co ma związek z wprowadzaniem nowych technologii produkcji [9]. Nie-
bezpieczeństwo skażenia metalami ciężkimi powinno być brane pod uwagę podczas:

 � rolniczego wykorzystania osadów ze względu na zagrożenia dla upraw oraz po-
średnio dla zdrowia i życia ludzi,
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 � procesów spalania w związku z kumulacją osadów w popiołach oraz możliwością 
emisji do atmosfery.

Higienizacja osadów ściekowych z zastosowaniem wapna palonego CaO ze względu 
na wymagany odczyn pH procesu (minimum 12,5) powoduje unieruchomienie metali 
ciężkich do czasu utrzymania wysokiego odczynu. Wymieszanie osadów ściekowych po 
procesie wapnowania z glebą przyczynia się do obniżenia mobilności tych metali [2].

Stosowanie osadów ściekowych może być ograniczone ze względu na obecność 
toksycznych związków organicznych, takich jak: WWA, PCB oraz dioksyny TCDD. Źró-
dłem substancji organicznych zawartych w osadach są ścieki przemysłowe pochodzące 
z rafinerii oraz miejsc wydobycia i przeróbki węgla. Związki organiczne mogą ulegać 
procesom parowania, sorpcji oraz rozpuszczania w cieczy nadosadowej. W wyniku 
przemian chemicznych powstają produkty pośrednie, często bardziej toksyczne niż 
substraty. Obecność niektórych substancji organicznych może być zredukowana 
w procesach stabilizacji, ale nie w stopniu wystarczającym. 

Wśród toksycznych związków organicznych zawartych w osadach należy uwzględ-
nić również substancje farmaceutyczne: kwas acetylosalicylowy, diklofenak oraz 
nitrofenol. Obecność substancji toksycznych w osadach kwalifikuje je jako odpad 
niebezpieczny i wyklucza możliwość przyrodniczego stosowania. Niestety, niewiele 
krajów limituje zawartość związków organicznych w osadach, a próby wprowadzenia 
nowelizacji dyrektywy osadowej z uwzględnieniem zapisów dotyczących zawartości 
substancji organicznej nie znalazły dotychczas poparcia. 

Badania przeprowadzone przez Lombiego [11] wykazały niebezpieczeństwo 
akumulacji w osadach ściekowych nanocząstek, powstających podczas procesów 
produkcyjnych w zakładach kosmetycznych. Większość nanocząstek ulega adsorpcji 
przez osady ściekowe i nie dostaje się do ścieków oczyszczonych, jednak zdarzają się 
przypadki obecności nanocząstek w wodach powierzchniowych po przejściu przez 
ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków. Mała ilość badań dotyczących akumula-
cji nanocząstek w osadach ściekowych oraz zdolności do transformacji utrudniają 
wyznaczenie ich toksycznego wpływu na środowisko. Nie przeprowadzono badań 
umożliwiających określenie stopnia redukcji ilości nanocząstek w procesach higie-
nizacji, w związku z czym stosowanie nawozów na bazie osadów ściekowych może 
powodować ich kumulację w roślinach.

Osady ściekowe są zróżnicowane pod względem mikrobiologicznym. Do osadów 
mogą przechodzić obecne w ściekach mikroorganizmy: bakterie, wirusy, pierwot-
niaki, jaja helmintów. Wśród nich występują zarówno organizmy patogenne oraz 
saprofityczne. Przy dalszym wykorzystaniu osadów ściekowych do celów rolniczych 
należy wziąć pod uwagę możliwość skażenia sanitarnego gleby. Stosowane procesy 
przeróbki osadów, w tym stabilizacja, nie zapewniają wymaganego stopnia redukcji 
mikroorganizmów zawartych w osadach, a dostające się do gleby zanieczyszczenia 
biologiczne mogą naruszyć równowagę biocenotyczną. Proces higienizacji osadów 
ściekowych wapnem powoduje skuteczną dezaktywację organizmów chorobotwór-
czych. Badania wykazały, że większość bakterii i wirusów ginie przy odczynie pH 
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powyżej 9. Destrukcja bakterii Coli oraz jaj Ascaris perfingers następuje przy odczynie 
pH 12,5÷13,0 [2].

Proces wapnowania osadów ściekowych umożliwia skuteczne zniszczenie liczby 
mikroorganizmów zawartych w ściekach, powodując powstanie produktu mogącego 
znaleźć zastosowanie w rolnictwie. Należy jednak podkreślić, że destrukcja organizmów 
patogennych wymaga zastosowania dużych dawek wapna, w ilości nawet do 1 kg CaO/
kg s.m. Ze względu na wysokie zużycie wapna stosowanego do produkcji nawozów 
mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych wymagane jest racjonalne ich 
wprowadzanie do gruntu celem uniknięcia tzw. przenawożenia gleby. Rolnictwo in-
tensywne z zastosowaniem dużych dawek nawozów powoduje, że składniki nawozowe 
nie są szybko przyswajane przez rośliny i ulegają wymywaniu z wodami opadowymi 
[19]. Nadmierne ilości wapna są przyczyną skażenia wód podziemnych i powierzch-
niowych oraz zjawiska „przewapnowania gleby”, powodującego szkodliwe zmiany: 
przesuszenie gleb, szybszy rozkład substancji organicznej oraz przejście niektórych 
składników w formy trudno przyswajalne dla roślin. Nadmierne nawożenie gleb może 
spowodować negatywny efekt w postaci pogorszenia jakości lub nawet ograniczenia 
uzyskiwanych plonów [15].

Poprawne wykorzystanie osadów ściekowych do nawożenia plantacji roślin ener-
getycznych umożliwia ich zagospodarowanie w sposób bezpieczny dla człowieka, bez 
ingerencji w łańcuch troficzny zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju [14].

4. Rozwiązanie techniczne dotyczące obróbki 
i zagospodarowania osadów ściekowych

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
powoduje powstawanie coraz większej masy osadów ściekowych. W zależności od 
stopnia rozwoju danego państwa dominuje inny sposób ostatecznego zagospodaro-
wania osadów ściekowych. 

W Stanach Zjednoczonych osady poddawane są procesom obróbki termicznej, 
kompostowaniu lub są wykorzystywane przyrodniczo (ryc. 1). Obowiązujące w USA 
regulacje prawne dopuszczają stosowanie tylko ustabilizowanych osadów w postaci 
stałej lub ciekłej [12]. W Stanach Zjednoczonych około 20% osadów ściekowych 
poddaje się termicznemu unieszkodliwianiu poprzez spalanie lub współspalanie. Po-
wstające podczas procesu popioły w zależności od ich właściwości fizykochemicznych, 
unieszkodliwiane są z wykorzystaniem metod wysoko zaawansowanych (ON-line oraz 
OFF-line). Metoda ON-line polega na przekształceniu popiołów w procesie spalania 
w postać płynną, która w kolejnym etapie poprzez skokowe schłodzenie ulega witry-
fikacji. Przykładem instalacji wykorzystującej metodę ON-line jest tzw. technologia 
Glass Pack. Instalacje pracujące z wykorzystaniem metody OFF-line wyposażone są 
w urządzenie, wykorzystujące energię plazmy do uzyskania płynnej postaci popiołów. 
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Ryc. 1. Procentowy udział metod zagospodarowania osadów ściekowych w USA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Malej, Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane sposoby 
ich unieszkodliwiania i utylizacji, Rocznik Ochrony Środowiska, t. 2, Koszalin 2000, s. 69–101.

W kolejnym etapie popioły ulegają schłodzeniu skokowemu, w wyniku czego 
otrzymywany jest witryfi kat mający cechy szkła. Innowacyjną metodą zagospoda-
rowania osadów ściekowych stosowaną w Stanach Zjednoczonych jest wspomniana 
wcześniej witryfi kacja, umożliwiająca unieszkodliwianie osadów o podwyższonej 
zawartości metali ciężkich oraz substancji niebezpiecznych, pochodzących zwłaszcza 
z oczyszczalni o znacznej przewadze ścieków przemysłowych. Procesowi poddaje się 
najczęściej mieszaninę osadów ściekowych ze stłuczką szklaną w ilościach 35% osadów 
oraz 65% stłuczki. Witryfi kację prowadzi się w piecu plazmowym z wykorzystaniem 
tlenu lub argonu jako gazu plazmotwórczego o stałym przepływie gazu na poziomie 
20 dm3/min. Mieszaninę osadu ściekowego oraz stłuczki szklanej poddaje się dzia-
łaniu plazmy przez około 10 minut. Uzyskane w procesie witryfi katy charakteryzują 
się twardością rzędu 6,5÷7 w skali Mohsa oraz szklistą powierzchnią umożliwiającą 
ich dalsze zastosowanie w budownictwie [4].

Podobne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych oraz unieszkodliwiania 
popiołów pochodzących z procesu spalania stosuje się w Europie. W zależności od 
stopnia rozwoju gospodarczego, dominują metody termiczne lub przyrodniczego 
wykorzystanie osadów (tab. 2). Składowanie, w związku z wprowadzeniem zakazu 
w większości państwach, stosowane jest już na mniejszą skalę, chociaż w krajach 
bałkańskich, m.in. w Rumunii i Bułgarii, jest to nadal jeden z najpopularniejszych 
sposobów utylizacji osadów. 
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Tab. 2. Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w wybranych krajach 
Unii Europejskiej w latach 2010–2013

Kraj
Osady Sucha masa Sposób przeróbki osadów ściekowych [%]

[tys. ton/rok] [kg s.m./rok] rolnictwo spalanie Inne metody

Polska 563 14,76 26 2 72

Niemcy 2049 24,99 53 47 0

Czechy 220 20,94 78 1 21

Austria 254 30,28 38 36 26

Węgry 260 25,95 60 1 39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Bień, Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych, 
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 7.

Jedną z najbardziej popularnych metod utylizacji osadów ściekowych (około 
39% całkowitej ilości osadów) w Unii Europejskiej jest ich rolnicze wykorzystanie 
(ryc. 2). Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych wymaga, aby osady przed ich 
wykorzystaniem w rolnictwie poddano procesowi stabilizacji, celem zmniejszenia 
zagrożenia dla środowiska [24].

Ryc. 2. Procentowy udział rolniczego wykorzystania osadów ściekowych w wybranych krajach 
europejskich w latach 2008–2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Malej, Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane sposoby 
ich unieszkodliwiania i utylizacji, Rocznik Ochrony Środowiska, t. 2, Koszalin 2000, s. 69–101.

Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych jest popularne z uwagi na niskie 
koszty związane z zagospodarowaniem osadów, w porównaniu do innych bardziej 
zaawansowanych metod (tab. 3). Analizując dane zawarte w tabeli 3, można zauważyć, 
że unieszkodliwianie osadów ściekowych w Niemczech charakteryzuje się wyższy-
mi kosztami w przypadku każdej z metod. Powyższą zależność Henclik przypisuje 
wyższemu stopniowi mechanizacji w gospodarce osadowej w Niemczech i tym samej 
większej awaryjności urządzeń, co jednoznacznie przekłada się na wyższe koszty [7].
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Tab. 3. Koszt zagospodarowania 1 Mg osadów ściekowych różnymi metodami w Polsce  
oraz w Niemczech

Sposób zagospodarowania
Koszt [zł]

Polska Niemcy

W rolnictwie 300 900

Kompostowanie 600 920

Spalanie 1500 1700

Współspalanie 1750 1800

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Henclik, J. Kulczycka, K. Gorazda, Z. Wzorek, Uwarunko-
wania gospodarki osadami ściekowymi w Polsce i Niemczech, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 17, nr 2, 

2014, s. 185–197.

Pomimo stosunkowo niskich nakładów finansowych, w wielu krajach Europy 
Zachodniej, podejmowane są działania w celu zmniejszenia udziału rolniczego wy-
korzystania osadów ściekowych. Jednym ze sposobów ograniczających wymienioną 
metodę utylizacji jest wprowadzanie bardzo rygorystycznych norm dotyczących 
zawartości metali ciężkich w osadach, celem zmniejszenia niebezpieczeństwa na-
gromadzenia się związków organicznych oraz substancji niebezpiecznych w glebie. 
Negatywny stosunek społeczeństwa w wielu krajach, dotyczący wykorzystania osadów 
ściekowych w rolnictwie, spowodował, że rządy niektórych krajów Unii Europejskiej 
ograniczyły, a nawet całkowicie zabroniły stosowania powyższej metody utylizacji 
osadów. Szwajcaria oraz Holandia całkowicie zakazały rolniczego wykorzystania 
osadów. Ograniczenie udziału osadów ściekowych w rolnictwie realizowane jest po-
przez budowę spalarni w oczyszczalniach ścieków oraz dotacje dla rolników, którzy 
nie stosują osadów ściekowych [6].

Alternatywnym rozwiązaniem dla rolniczego zagospodarowania osadów ście-
kowych w krajach wysoko rozwiniętych Unii Europejskiej jest spalanie oraz inne 
metody termicznego przekształcania. We Flandrii ponad 70% osadów jest spalanych, 
natomiast w Szwajcarii zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi od października 
2006 r. 100% osadów przekształca się termicznie. Popularne jest również suszenie 
osadów metodami termicznymi lub z wykorzystaniem energii słonecznej, stosowane 
we wszystkich krajach tzw. UE-15 (z wyjątkiem Luksemburgu). Pomimo upowszech-
niania metod termicznych, w wielu krajach europejskich ze względów ekonomicznych 
powyższy sposób utylizacji osadów stosuje się tylko w dużych aglomeracjach [13].

Coraz bardziej popularną w ostatnich latach metodą zagospodarowania osadów 
ściekowych jest ich współspalanie w elektrowniach lub cementowniach. Proces współ-
spalania wymaga dodatku osadów ściekowych w ilości nawet 20÷30% i prowadzony 
jest, m.in. w Holandii, Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W wielu krajach metoda 
jest częściej stosowana niż sam proces spalania, m.in. w Niemczech. Przeprowadzone 
w Heilbronn badania wykazały, że w przypadku współspalania z węglem odwodnionych 
osadów o zawartości suchej masy około 25% w ilości stanowiącej 4% udziału w mie-
szance paliwowej nie zaobserwowano również negatywnych skutków oddziaływania 
na środowisko, w porównaniu do spalania wyłącznie węgla kamiennego [7]. Należy 
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jednak zaznaczyć, że metody termicznej utylizacji osadów ściekowych charaktery-
zują się najwyższymi kosztami, nawet 2÷3-krotnie wyższymi niż w przypadku ich 
rolniczego zagospodarowania. W krajach o niższym stopniu uprzemysłowienia, ze 
względu na wysokie koszty, metody termiczne mają uzasadnienie tylko w przypadku 
dużych aglomeracji lub grup oczyszczalni ścieków produkujących ponad 10 000 ton 
s.m. rocznie.

Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną 
gospodarki odpadami i nie doczekała się uznanych w kraju standardów. O wyborze 
najbardziej optymalnego sposobu utylizacji osadów ściekowych decyduje ich jakość, 
a zwłaszcza zawartość metali ciężkich. Wobec obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. 
zakazu składowania osadów ściekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na 
składowiskach [23], za najbardziej racjonalną i uzasadnioną ekonomicznie metodę 
utylizacji uznaje się ich rolnicze wykorzystanie. Rolniczo-przyrodnicze sposoby zago-
spodarowania osadów ściekowych są dozwolone prawnie pod warunkiem spełnienia 
wymogów, zawartych we wcześniej wspomnianym Rozporządzeniu w sprawie komu-
nalnych osadów ściekowych. W praktyce powyższa metoda nie nadaje się dla osadów 
wytwarzanych w dużych oczyszczalniach ścieków z uwagi na nadmierną zawartość 
metali ciężkich oraz zagrożenie sanitarne [3].

Coraz więcej działających oczyszczalni ścieków stosuje proces higienizacji osadów 
z użyciem wapna, celem produkcji mineralno-organicznego nawozu, wytwarzanego 
z osadów ściekowych. Wyprodukowany preparat ze względu na wysoką zawartość 
wapna działa odkażająco na glebę oraz stanowi cenne źródło substancji nawozowych 
dla roślin: azotu, fosforu oraz potasu. Nawóz może stanowić alternatywę dla po-
wszechnie stosowanych w rolnictwie nawozów mineralnych. Wprowadzenie procesu 
higienizacji i aglomeracji z zastosowaniem wapna wymaga rozbudowy oczyszczalni 
ścieków oraz zainstalowania nowych urządzeń umożliwiających produkcję granulatu 
osadowo-wapiennego. Jak wykazały badania własne, koszty inwestycyjne wdrożenia 
instalacji do higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych z użyciem wapna dla śred-
niej wielkości oczyszczalni ścieków (o przepustowości 2150 m3/d) wynoszą około 
235 000 zł (tab. 4). Proces wymaga stosowania wapna palonego wysoko reaktywnego 
o czasie gaszenia t60 poniżej 1 minuty w ilości 0,15÷0,25 kg CaO/kg s.m. W praktyce 
dawkuje się wapno w ilości 22÷23% stężenia suchej masy osadu ściekowego. W za-
leżności od odległości transportu, koszt 1 tony wysoko reaktywnego wapna mieści 
się w granicach 290÷350 zł/tonę, co generuje dodatkowe roczne koszty w przypadku 
średniej oczyszczalni ścieków na poziomie 50 000 zł. 

Wobec stopniowego wprowadzania w wielu krajach zakazu lub ograniczenia 
rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, coraz większe znaczenie zyskuje 
ich zastosowanie do celów energetycznych. W Politechnice Rzeszowskiej od kilku 
lat prowadzone są badania nad wykorzystaniem osadów ściekowych do nawożenia 
plantacji roślin energetycznych i przemysłowych. Metoda zagospodarowania osadów 
ściekowych do produkcji biomasy drzewnej stanowi odpowiedź na zmniejszające się 
zasoby konwencjonalnych paliw na świecie. Wzrost zainteresowania biomasą wynika-
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jący z zapisów zawartych w tzw. pakcie energetyczno-klimatycznym (3 x 20%) może 
przyczynić się do wdrożenia wyżej wymienionego sposobu utylizacji na większą skalę. 

Tab. 4. Koszty zagospodarowania osadów ściekowych w procesie higienizacji i aglomeracji

Urządzenie Koszt urządzenia brutto [w zł]

Zasobnik wapna z instalacją przeciw zbrylaniu z podajnikiem wapna 61 500

Dozownik wapna 8200

Przenośnik ślimakowy wapna 12 300

Mieszacz 43 100

Przenośnik ślimakowy osadu 18 500

Przenośnik ślimakowy mieszaniny osadu i wapna 18 500

Automatyczne sterowanie 13 500

Dostawa urządzeń do oczyszczalni ścieków 60 000

KOSZT INWESTYCYJNY 235 600

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Oczyszczalnię Ścieków  
w Sędziszowie Małopolskim

Nawożenie roślin energetycznych z zastosowaniem osadów ściekowych wymaga 
wprowadzenia ich na odpowiednią głębokość oraz natychmiastowego przykrycia 
glebą, czego nie zapewniają dostępne na rynku maszyny do dawkowania nawozów. 
Nawiązując do obowiązujących aktów prawych dotyczących gospodarki osadami 
ściekowymi, Politechnika Rzeszowska zaprojektowała urządzenie do podpowierzch-
niowego wprowadzania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych (fot. 1). 
Urządzenie według patentu PL 382062 należy do tzw. parku maszyn opracowanych 
w Politechnice Rzeszowskiej i w porównaniu do powszechnie stosowanych dozowni-
ków nawozu zapewnia natychmiastowe przykrycie nawozu glebą, co jest korzystne 
pod względem ekologicznym. 

Konstrukcja urządzenia została dostosowana do nawożenia plantacji roślin ener-
getycznych dzięki rozstawowi narzędzi wynoszącemu 0,7 m, co odpowiada typowe-
mu systemowi sadzenia wierzby energetycznej. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest 
możliwość mocowania modułu do typowych rozrzutników nawozu, bez konieczności 
specjalnego dostosowywania. Cechą urządzenia do doglebowego dawkowania osadów 
sypkich do gruntu jest możliwość połączenia procesu nawożenia i transportu osadów 
ściekowych, umożliwiając ich wprowadzenie na głębokość 0,05÷0,25 m z jednoczesnym 
przykryciem warstwą gleby. Zabieg umożliwia lepsze przyswajanie substancji pokar-
mowych przez rośliny dzięki wprowadzeniu nawozu w pobliże bryły korzeniowej bez 
ryzyka jej uszkodzenia, co ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku plantacji roślin. 

Poprzez wprowadzenie osadu ściekowego na odpowiednią głębokość i natych-
miastowe wymieszanie z glebą, urządzenie do doglebowego dawkowania osadów 
ściekowych przyczynia się do ograniczenia uciążliwości zapachowej i utraty lotnych 
składników pokarmowych, m.in. amoniaku. Konstrukcja maszyny niweluje niebez-
pieczeństwo związane z ewentualnym wyciekiem osadów i umożliwia dostosowanie 
do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie 
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o prawie drogowym. Obecnie urządzenie testowane jest w doświadczalnej plantacji 
wierzby energetycznej w Świlczy [18].

Fot. 1. Urządzenie do podpowierzchniowego dawkowania osadów ściekowych do gruntu: 1 – roz-
rzutnik nawozów, 2 – rama nośna, 3 – belka, 4 – krój tarczowy, 5 – obsypnik talerzowy, 6 – cylin-
dryczna obudowa ślimaka, 7 – podajnik ślimakowy, 8 – komora zasypowa, 9 – silnik hydrauliczny, 

10 – siłownik hydrauliczny, 11 – ramiona, 12 – nawóz

Źródło: F. Stachowicz, W. Niemiec, T. Trzepieciński, W. Ślenzak, Innowacyjne urządzenie do aplikacji dogle-
bowej osadów ściekowych, Zeszyty Naukowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 576, 2014, s. 131–139.

5. Wpływ osadów ściekowych na jakość gleby 
w plantacji roślin energetycznych

Osady ściekowe mogą być traktowane jako cenny nawóz organiczny w rolnic-
twie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie osadu jako 
nawozu pozwala zachować obieg składników pokarmowych i zamyka lokalny obieg 
pierwiastków w ekosystemie. W literaturze znanych jest wiele przykładów pozytyw-
nego wpływu osadów ściekowych na uzyskiwany plon roślin, zwłaszcza na glebach 
lekkich i ubogich w materię organiczną. Wpływ stosowania osadów ściekowych na 
plony roślin uprawnych w warunkach polskich przedstawiono w tabeli 5 [3].

Tab. 5. Wpływ osadów ściekowych na wielkość plonów roślin w warunkach polskich

Rodzaj i dawka osadów ściekowych Gatunek rośliny Efekt środowiskowy

Komunalne Gorczyca biała 
Łubin biały

Wzrost plonu nasion gorczycy
Wzrost plonu łubinu

Komunale 50–200 kg/ha Salix caprea, Salix alba, 
Salix purpurea Wzrost plonowania wierzby

Komunalne 2,64 t s.m./ha Pszenica jara Wzrost plonowania ziaren pszenicy

Komunalne 10 t s.m./ha Groch Wzrost biomasy

Komunalne 22 t s.m./ha Burak cukrowy Wzrost plonu liści i korzeni

Komunalne 28,5 t s.m./ha Wierzba krzewiasta Wzrost długości pędów i ich średnicy

Źródło: J. Bień i in., Komunalne osady ściekowe – zagospodarowania energetyczne i przyrodnicze,  
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, s. 142.
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Stosowanie osadów ściekowych w produkcji rolniczej stwarza ryzyko wprowadzenia 
do gleby i biomasy roślinnej zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych. Wysoka 
wartość nawozowa osadów ściekowych umożliwia ich stosowanie do nawożenia plantacji 
roślin energetycznych. Dane udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (ARiMR) wskazują na wzrost areału upraw roślin energetycznych 
w Polsce (11 508,55 ha w 2013 r.) [8]. Dzięki nawożeniu roślin niekonsumpcyjnych, 
związki chemiczne obecne w osadach zostają wyłączone z łańcucha troficznego czło-
wieka i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Cechy budowy roślin energetycznych 
umożliwiają pobieranie substancji odżywczych zawartych w osadach bez stwarzania 
zagrożenia dla środowiska. Ponadto rośliny energetyczne charakteryzują się wysokim 
zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe oraz dużą powierzchnią chłonną. 

Do prawidłowego wzrostu, plantacje roślin energetycznych wymagają powierzch-
niowego nawożenia sztucznymi nawozami mineralnymi z zastosowaniem rozsiewaczy 
nawozów. Dane zawarte w literaturze [16] wykazują, że koszty nawożenia mineral-
nego w trakcie prowadzenia plantacji wynoszą około 800 zł/ha/rok, co stanowi około 
30÷40% całkowitych nakładów. Alternatywą mogą być odpowiednio przetworzone 
komunalne osady ściekowe, które z powodzeniem dostarczają cennych składników 
pokarmowych dla roślin i mogą stanowić substytut dla popularnych na rynku nawo-
zów mineralnych. Stosowanie osadów ściekowych w nawożeniu roślin energetycznych 
pozwala uzyskać wysoką ilość biomasy na poziomie 45 Mg/ha/rok. Dla porównania, 
przyrost biomasy bez nawożenia osadami ściekowymi utrzymuje się na poziomie 
15–20 Mg/ha/rok [10]. Oprócz zwiększenia przyrostu nadziemnej części biomasy, 
rośliny energetyczne uprawiane na glebach nawożonych osadami ściekowymi mają 
lepiej rozwinięty system korzeniowy.

W Politechnice Rzeszowskiej prowadzone są badania dotyczące stosowania 
odpowiednio przetworzonych osadów ściekowych do nawożenia upraw roślin 
energetycznych i przemysłowych. Plantacja doświadczalna, z łączną powierzchnią 
plantacji wierzby energetycznej około 30 ha, jest zlokalizowana w odległości 2 km 
od oczyszczalni ścieków w Świlczy-Kamyszyn. Monitoring jakości gleby na plantacji 
nie wykazał negatywnego wpływu osadów ściekowych na jakość gleby (tab. 6). Za-
stosowanie osadu ściekowego spowodowało wzrost stężenia Cu, Ni, Pb i Zn, jednak 
nie przyczyniło się to do przekroczenia granicznych wartości stężeń metali w glebie 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2001 r. w spra-
wie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi. Metale ciężkie wprowadzone 
do gruntu z osadami ściekowymi ulegają bioakumulacji i biomagnifikacji w roślinach 
energetycznych, nie przyczyniając się do skażenia gleb.
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Tab. 6. Parametry gleby przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu osadów ściekowych

Metal
Średnie stężenie metali ciężkich [mg/kg s.m.]

Dopuszczalna 
wartość w glebie [mg/kg s.m.]Przed zastosowaniem 

osadu ściekowego
Po zastosowaniu 

osadu ściekowego

Cd nie wykryto 0,82±0,212 2,0

Cu 17,83±0,27 21,47±9,26 50,0

Ni 21,41±0,33 29,93±12,28 35,0

Pb 48,48±0,47 31,53±10,93 60,0

Zn 48,65±0,44 58,67±15,66 120,0

Hg nie wykryto 0,117±0,040 1,2

Cr 78,17±1,11 29,50±9,06 75,0

Źródło: Opracowanie własne 

Zagospodarowanie osadów ściekowych w celu produkcji biomasy drzewnej charak-
teryzuje się niskimi nakładami finansowymi. Według danych zawartych w literaturze, 
koszt założenia plantacji wierzby energetycznej przy ilości sadzonek 25 000 szt./ha 
wynosi około 3400 zł (tab. 7), co jest konkurencyjnym rozwiązaniem dla rolniczego 
i przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych. Opłacalność produkcji wierzby 
energetycznej w trzech cyklach zbioru przedstawiono poniżej (tab. 8). Dodatkową 
zaletą założenia plantacji roślin energetycznych jest możliwość produkcji paliwa 
(drewno), mniej szkodliwego dla środowiska w porównaniu do węgla kamiennego [5].

Tab. 7. Przewidywane koszty założenia plantacji roślin energetycznych  
przy ilości sadzonek 25 000 szt./ha 

Zabieg Cena [zł]

Oprysk 17

Wysiew nawozów 16

Orka przedzimowa 77

Bronowanie 23

Koszt zakupu sadzonek 2500

Wytyczenie znaków do sadzenia 16

Sadzenie ręczne 474

Oprysk 17

Pielenie 13

Zakup środków ochrony roślin 230

Razem 3383

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w materiałach szkoleniowych  
projektu Centrum Zielonych Technologii
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Tab. 8. Opłacalność produkcji wierzby energetycznej w trzech cyklach zbioru

Wykaz kosztów
Zbiór w cyklu

jednorocznym dwuletnim trzyletnim

Koszt produkcji [zł/ha] 1355 1974 3011

Średnie plony biomasy [t/ha] 29 56 91

Koszt produkcji 1 tony świeżych zrębek [zł] 47 35 33

Cena za 1 tonę świeżych zrębek (8GJ x 10 zł/GJ) 80 80 80

Zysk z 1 tony [zł] 33 45 47

Zysk z 1 ha [zł] 965 2509 4269

Zysk z 1 ha/rok [zł] 965 1253 1423

Źródło: Materiały szkoleniowe projektu Centrum Zielonych Technologii na podstawie danych z badań polo-
wych przeprowadzonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w latach 2010–2013

6. Podsumowanie 

Ostateczna utylizacja osadów ściekowych jest problemem wymagającym znalezienia 
docelowego rozwiązania, korzystnego pod względem ekologicznym i ekonomicznym. 
Racjonalna gospodarka osadami powinna uwzględniać warunki pracy oczyszczalni 
ścieków oraz obowiązujące standardy dotyczące postępowania z osadami. Nowoczesne 
technologie w zakresie utylizacji osadów ściekowych są realizowane zwłaszcza w kra-
jach wysoko rozwiniętych, z dominującym udziałem metod termicznych. W krajach 
o niższym stopniu rozwoju i uprzemysłowienia gospodarka osadami ściekowymi 
oparta jest na składowaniu i ich zastosowaniu w rolnictwie. Wobec obowiązującego 
w większości krajów Unii Europejskiej zakazu składowania osadów ściekowych poszu-
kiwane są nadal nowe rozwiązania umożliwiające ich efektywne zagospodarowanie.

Jedną z najpopularniejszych metod utylizacji osadów ściekowych jest ich rolnicze 
i przyrodnicze wykorzystanie. Coraz popularniejsza staje się produkcja nawozów 
wytwarzanych na bazie osadu ściekowego z dodatkiem wapna. Granulaty osadowo-
-wapienne stanowią alternatywę dla popularnych nawozów mineralnych z uwagi 
na zawartość wapna, które wykazuje właściwości odkwaszające oraz poprawiające 
strukturę gleby. Wadą preparatów produkowanych z wykorzystaniem osadów ście-
kowych jest stosowanie wysokich dawek wapna w procesie produkcji, rzędu kilkaset 
kilogramów na tonę osadów. 

Alternatywną metodą zagospodarowania osadów ściekowych jest ich wykorzy-
stanie w celach energetycznych. W Politechnice Rzeszowskiej od lat prowadzone są 
badania nad możliwością stosowania osadów ściekowych do nawożenia plantacji 
roślin energetycznych. Cechy budowy roślin energetycznych umożliwiają pobieranie 
substancji odżywczych zawartych w osadach bez zagrożenia dla środowiska. Niekon-
sumpcyjny charakter roślin energetycznych wykazuje brak wpływu związków che-
micznych zawartych w osadach na zdrowie ludzi i zwierząt. Przeprowadzone badania 
wykazały, że rośliny energetyczne nawożone osadami ściekowymi charakteryzują 
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się nawet 3-krotnie większym przyrostem biomasy, w porównaniu z uprawami bez 
stosowania osadów. 

Dotychczasowe badania doświadczalne dotyczące wpływu osadów ściekowych 
na jakość gleby przeprowadzono na doświadczalnej plantacji roślin energetycznych 
w Świlczy. Osady ściekowe wprowadzane są do gleby na głębokość około 5÷20 cm 
z zastosowaniem innowacyjnego urządzenia do podpowierzchniowego dawkowania 
sypkich nawozów organicznych i mineralnych. Monitoring jakości gleby nie wykazał 
znaczącego wzrostu stężenia metali po wprowadzeniu do gruntu odpowiednio prze-
tworzonych osadów ściekowych. Wyniki badań wskazują na brak negatywnego wpływu 
osadów ściekowych na glebę i udział w zanieczyszczeniu środowiska. Zakładanie plan-
tacji roślin energetycznych nawożonych osadami ściekowymi stanowi alternatywną 
metodę utylizacji osadów wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków w stosunku do 
ich rolniczego stosowania oraz umożliwia zagospodarowanie nieużytków i gruntów 
odłogowanych. Produkcja drewna z wierzby energetycznej może przyczynić się do 
propagowania zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce poprzez zwiększenie 
udziału energii odnawialnej w produkcji energii końcowej zgodnie z zasadą 3 x 20%. 
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ZASOBY PRZYRODNICZE  
POGÓRZA DYNOWSKIEGO W ASPEKCIE  

PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ

Streszczenie
Tradycje pszczelarskie na Pogórzu Dynowskim mają bardzo bogatą historię. W większości 

przypadków pasieki utrzymywane były przez rolników, którym to zajęcie dawało bezpośrednie 
korzyści materialne w postaci miodu i wosku, a także pośrednie – zapylanie roślin. Pasieki lo-
kalizowane były w pobliżu domostw – w sadach, również na skrajach lasów i w zadrzewieniach 
śródpolnych.

Badania florystyczne prowadzone na Pogórzu Dynowskim dostarczyły informacji na temat 
składu gatunkowego i rozmieszczenia roślin naczyniowych, wykazały również bogactwo gatun-
ków uznawanych za miododajne. Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się znacznym 
rozdrobnieniem terenów wykorzystywanych rolniczo, co wpływa na duże zróżnicowanie sie-
dlisk odpowiednich dla roślin miododajnych. 

Większość opisywanych gatunków to taksony dziko rosnące, tylko nieliczne, jak np. facelia 
błękitna (Phacelia tanacetifolia), gryka (Fagopyrum esculentum) czy rzepak (Brassica napus) są 
celowo wysiewane w pobliżu gospodarstw pasiecznych.

Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, rośliny miododajne, miód

NATURAL RESOURCES IN TERMS  
OF DYNÓW FOOTHILLS BEEKEEPING

Summary
Beekeeping traditions in the Dynów Foothills have a very rich history. In most cases, the api-

ary were kept by farmers, which gave them of direct material benefits in the form of honey and 
wax, as well as indirect – pollination. Apiaries have been located near the houses – in orchards, 
also on the edges of forests and plantings in midfield.

Floristic studies conducted in the Dynów Foothills provided information on species com-
position and distribution of vascular plants also showed the wealth of species are considered 
melliferous. The Dynów Foothills area is characterized by a high fragmentation of land used 
for agriculture, which affects the large diversity of habitats suitable for plants providing pollen.

Most of the described species are taxa wild, only a few, for example: phacelia blue (Phacelia 
tanacetifolia), buckwheat (Fagopyrum esculentum) and rape (Brassica napus) are deliberately 
sown near the beekeeping farms.

Keywords: Dynów Foothills, melliferous plants, honey
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1. Wprowadzenie 

Synu mój, jedz miód, bo jest dobry,  
i plaster miodu słodki dla podniebienia [Prz. 24, 13]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/110/WE definiuje miód jako 
naturalnie słodką substancję produkowaną przez pszczoły Apis mellifera. Miód składa 
się zasadniczo z różnych cukrów, przeważnie fruktozy i glukozy, jak również innych 
substancji, takich jak: kwasy organiczne, enzymy oraz stałe cząstki pochodzące ze 
zbioru miodu. Dyrektywa ogranicza ludzką interwencję, która mogłaby zmienić skład 
miodu, pozwalając tym samym na zachowanie naturalnych cech charakterystycznych 
miodu, zabrania dodawania do miodu jakichkolwiek składników żywności, w tym 
dodatków do żywności, jak również wszelkich dodatków innych niż miód, ponadto 
zabrania też usuwania jakichkolwiek komponentów specyficznych dla miodu, w tym 
pyłku, chyba że jest to nieuniknione podczas usuwania obcych substancji [1]. 

Na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 3 października 2003 r. [5] określone zostały szczegółowe wymagania fizyko-
chemiczne miodu:

 � Zawartość wody: 
 � nie więcej niż 20%, 
 � nie więcej niż 23% w miodzie wrzosowym,

 � Zawartość fruktozy i glukozy (suma fruktozy i glukozy) nie mniej niż:
 � 60 g/100 g – w miodzie nektarowym,
 � 45 g/100 g – w miodzie spadziowym i spadziowo-nektarowym,

 � Zawartość sacharozy:
 � nie więcej niż 5 g/100 g, z tym że nie więcej niż:
 � 10 g/100 g – w miodzie pochodzącym z: robinii akacjowej (Robinia pseudacacia), 

lucerny (Medicago sativa), 
 � 15 g/100 g – w miodzie pochodzącym z: lawendy (Lavandula sp.), ogórecznika 

(Borago officinalis),
 � Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie: 

 � nie więcej niż 0,1 g/100 g, z tym że nie więcej niż 0,5 g/100 g – w miodzie wy-
tłoczonym.

Miód pszczeli jest produktem bardzo cenionym ze względu na walory smakowe, jak 
również lecznicze. Świeży miód z pasieki otrzymywany jest zawsze w stanie płynnym 
i nosi nazwę „patoki”. Po pewnym czasie każdy naturalny miód ulega krystalizacji 
i po skrystalizowaniu określany jest jako „krupiec”. Szybciej ulegają krystalizacji 
miody z dużą zawartością glukozy, znacznie wolniej proces ten przebiega w miodach 
zawierających dużą ilość fruktozy. Najszybciej krystalizuje miód rzepakowy, znacznie 
dłużej krystalizują miody spadziowe, natomiast najdłużej – około roku – krystalizuje 
miód akacjowy.
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 � Rodzaje miodów
Wyróżniane są trzy typy miodu: 

 � miód nektarowy, wytwarzany z nektaru roślin, 
 � miód spadziowy, wytworzony ze spadzi zebranej przez pszczoły z wydzieliny 

pasożytujących na liściach tych drzew owadów (mszyc lub czerwców), zmieszanej 
z wyciekającym – na skutek nakłucia przez owady – sokiem roślinnym, 

 � miód nektarowo-spadziowy, wytworzony przez pszczoły częściowo z nektaru, 
a częściowo ze spadzi. 

W poszczególnych typach wyróżniane są także odmiany miodu, w zależności od 
gatunku rośliny pożytkowej: 

1. miody nektarowe [2, 8]:
 � akacjowy – ma kolor jasnożółty, lekko mdły smak i zapach kwiatów akacji. 

Przez dłuższy czas nie krystalizuje, a po krystalizacji jego barwa zmienia się na 
kolor słomkowy.

 � gryczany – ma barwę bursztynową, ostry smak i zapach gryki. Po krystalizacji, 
która przebiega niejednolicie, zmienia barwę na brązową.

 � koniczynowy – ma zabarwienie słomkowo-żółte, jest aromatyczny, ma łagodny, 
kwaskowaty smak i zapach kwiatów koniczyny. Krystalizuje powoli, przyjmując 
gęstą, drobnoziarnistą konsystencję. Po krystalizacji nabiera koloru jasnożółtego. 

 � lipowy – w stanie płynnym ma kolor jasnożółty, czasem bursztynowy z zielonka-
wym odcieniem, ostry smak, czasem z lekką goryczką, ma zapach kwiatów lipy. 
Po krystalizacji zmienia kolor na jasnożółty. 

 � rzepakowy – w stanie płynnym jest prawie bezbarwny lub ma barwę lekko słom-
kową i słaby zapach kwiatów rzepaku. Bardzo szybko krystalizuje, przyjmując 
konsystencję smalcu oraz białą lub kremową barwę.

 � wrzosowy – ma zabarwienie czerwono-brunatne, ostry smak i galaretowatą konsy-
stencję. Po krystalizacji barwa zmienia się na żółto-pomarańczową lub brunatną.

 � mniszkowy – ma barwę jasnożółtą lub jasnopomarańczową, krystalizuje dość 
szybko, nierównomiernie.

 � faceliowy – ma barwę jasnożółtą, przyjemny, lekko kwaśny smak. Po krystalizacji 
staje się jasnokremowy, prawie biały. 

 � malinowy – w stanie płynnym jest jasnożółty, a po skrystalizowaniu zmienia 
barwę na żółto-białą. Smak ma przyjemny i słodki, lekko malinowy zapach. 

 � nawłociowy – ma jasnożółtą barwę, charakterystyczny smak z lekkim kwasko-
watym posmakiem, po skrystalizowaniu mętnieje i przybiera jaśniejszą barwę.

 � nostrzykowy – ma barwę złotą lub jasnobursztynową, zapach lekko waniliowy. 
Po skrystalizowaniu staje się kremowy lub żółty.

2. miody spadziowe
Te rodzaje miodów mają gęstszą konsystencję od miodów nektarowych, łagodny ale 

mało słodki smak, słaby korzenny zapach i różną barwę. Spadź liściowa charakteryzuje 
się zabarwieniem żółto-brązowym, spadź ze świerka czerwono-brązowym, spadź jodły 
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brązowo-zieloną lub czarną. Miody spadziowe z drzew liściastych charakteryzują się 
specyficznym smakiem, który nie każdemu odpowiada. Miód z drzew iglastych ma 
smak łagodny, lekko żywiczny. Miody spadziowe mają większe właściwości odżywcze 
i lecznicze niż miody nektarowe [2, 8].

Z uwagi na to, że spadź nie występuje corocznie, a w niektórych regionach Polski 
występuje nawet raz na kilka lat, miód spadziowy jest jednym z bardziej poszukiwa-
nych i droższych miodów w Polsce.

2. Metodyka badań

W badaniach terenowych, przeprowadzonych w latach 2000–2013, zastosowano 
metodę kartogramu zgodną z założeniami „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce” [7]. Stanowiska gatunków lokalizowano w siatce ATPOL o boku 2 x 2 km. Na 
obszarze Pogórza Dynowskiego znajduje się 455 jednostek kartogramu. Nomenklatura 
gatunków została przyjęta na podstawie pracy Mirka i in. (2002). Liczba podawanych 
stanowisk odnosi się do obecności danego gatunku w jednostce kartogramu, nie do-
starcza natomiast informacji dotyczących liczebności populacji gatunku na obszarze 
badań. Dla gatunków wysiewanych nie podawano liczby stanowisk. Dane dotyczące 
miodów i gospodarstw pasiecznych zostały uzyskane z Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy i od właścicieli pasiek zlokalizowanych na Pogórzu Dynowskim.

3. Wyniki badań

Pogórze Dynowskie jest obszarem posiadającym dogodne warunki do prowadzenia 
gospodarstw pasiecznych. Charakterystyczną cechą krajobrazu jest duże rozdrob-
nienie gospodarstw. Obszary leśne poprzedzielane są polami uprawnymi, liczne są 
tutaj zbiorowiska okrajkowe cechujące się znacznym bogactwem gatunkowym, duże 
obszary zajmują również zbiorowiska trawiaste i ziołorośla tworzące mozaikę siedlisk. 
Do niedawna prowadzeniem pasiek zajmowali się głównie rolnicy, którzy traktowali 
to zajęcie jako dodatkowe źródło dochodów. Oprócz bezpośrednich korzyści w po-
staci miodu i innych produktów pszczelich, właściciele przydomowych pasiek mieli 
również wymierne korzyści pośrednie – poprzez zapylanie roślin uprawnych. Wartość 
wynikająca z zapylania roślin przez pszczoły jest w przybliżeniu dziewięciokrotnie 
wyższa niż wartość uzyskanych produktów pszczelich [3]. 

Według danych Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie z 2016 r. na 
Pogórzu Dynowskim zarejestrowanych jest dziewięć Kół Pszczelarzy, w których zrze-
szonych jest łącznie 356 producentów miodu i produktów pszczelich [10]. Poniżej 
została przedstawiona liczba gospodarstw pasiecznych zarejestrowanych w poszcze-
gólnych Kołach Pszczelarzy:

 � Koło Pszczelarzy Błażowa – 27 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Chmielnik – 20 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Domaradz – 13 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Dydnia – 29 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Jasienica Rosielna – 41 gospodarstw pasiecznych,
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 � Koło Pszczelarzy Jawornik Polski – 13 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Korczyna – 48 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Krosno – 83 gospodarstwa pasieczne,
 � Koło Pszczelarzy Niebylec – 38 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Pogórze Dynowskie – 44 gospodarstwa pasieczne.

Oprócz zarejestrowanych gospodarstw na obszarze Pogórza Dynowskiego coraz 
więcej osób niezwiązanych z produkcją rolniczą zakłada niewielkie, liczące kilka uli 
przydomowe pasieki, w których wytwarzane są produkty pszczele na własne potrzeby.

Na terenie Pogórza Dynowskiego stwierdzono występowanie wielu gatunków 
roślin uznawanych za miododajne. Są to zarówno drzewa, krzewy, jak i rośliny zielne. 

3.1. Ważniejsze rośliny miododajne występujące na Pogórzu Dynowskim 

Rośliny miododajne (tzw. rośliny pożytkowe) to gatunki roślin, z których pszczoły 
zbierają nektar, spadź i pyłek. Występowanie tych gatunków roślin warunkuje wydaj-
ność pasieki. Dla roślin miododajnych określa się tzw. wydajność miodową i wydajność 
pyłkową [9] – im większa, tym bardziej obfite miodobranie.

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) – gatunek występujący pospolicie, zajmuje 
siedliska leśne, zaroślowe, częsty w zbiorowiskach okrajkowych i na przydrożach. 
Kwitnie w maju. Wydajność miodowa 20 kg/ha, pyłkowa 50 kg/ha. Na obszarze 
Pogórza Dynowskiego gatunek występuje na 487 stanowiskach. 

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanus) – gatunek częsty, jednak rzadko 
spotykany w zbiorowiskach leśnych, najczęściej sadzony na przydrożach, w parkach 
i przy domach. Kwitnie w maju. Wydajność miodowa ok. 50 kg/ha, pyłkowa 25 kg/ha. 
Stwierdzono 119 stanowisk tego gatunku.

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) – drzewo, pospolicie występujące w lasach 
i w zadrzewieniach śródpolnych. Kwitnie w maju. Wydajność miodowa 50 kg/ha. 
Gatunek występuje na 384 stanowiskach.

Klon polny (Acer campestre) – rośnie pospolicie na obrzeżach lasów, w zaroślach, 
nad ciekami wodnymi i na miedzach. Kwitnie w maju. Wydajność miodowa ok. 
50 kg/ha. Na Pogórzu stwierdzony na 467 stanowiskach.

Klon zwyczajny (Acer platanoides) – gatunek częsty, związany ze zbiorowiskami 
leśnymi, rzadziej pojedyncze okazy na przydrożach i nieużytkach. Okres kwitnienia 
przypada na kwiecień i maj [6]. Wydajność miodowa 100 kg/ha. Na badanym terenie 
odnaleziono 322 stanowiska.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – takson występujący pospolicie. Rośnie na 
przydrożach i w lasach liściastych (głównie grądach), często sadzona przy domach. 
Wydajność miodowa ok. 200 kg/ha, pyłkowa 35 kg/ha. Kwitnie w lipcu [6]. Na Po-
górzu stwierdzony na 477 stanowiskach. 

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) – gatunek rzadszy niż lipa drobnolistna, 
zajmuje podobne siedliska. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Wydajność miodowa ok. 
200 kg/ha, pyłkowa 35 kg/ha. Na Pogórzu stwierdzony na 246 stanowiskach.
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Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia) – występuje pospolicie, rośnie głównie na 
przydrożach i w lasach, jest gatunkiem inwazyjnym zajmującym coraz więcej siedlisk. 
Kwitnie w maju i czerwcu [6]. Wydajność miodowa ok. 65 kg/ha, pyłkowa ok. 15 kg/
ha. Odnaleziono 361 stanowisk tego gatunku. 

Wierzba (Salix sp.) – rodzaj obejmujący kilka gatunków, kwitnących wiosną 
(wierzba iwa – S. caprea – 451 stanowisk; wierzba krucha – S. fragilis – 448 stanowisk; 
wierzba trójpręcikowa – S. triandra – 257 stanowisk; wierzba szara – S. cinerea – 122 
stanowiska; wierzba biała – S. alba – 447 stanowisk; wierzba purpurowa – S. purpurea 
– 286 stanowisk; wierzba wiciowa – S. viminalis – 390 stanowisk; wierzba uszata – 
S. aurita – 380 stanowisk). Wierzby występują pospolicie nad rzekami i mniejszymi 
ciekami wodnymi, w wilgotnych lasach i zaroślach, w rowach i na nieużytkach. Wierzby 
kwitną od marca do maja. Wydajność miodowa ok. 30 kg/ha, pyłkowa do 45 kg/ha.

Czeremcha zwyczajna (Padus avium) – gatunek pospolity, występujący w zaro-
ślach nadrzecznych i nad potokami oraz w wilgotnych lasach. Kwitnienie przypada 
na kwiecień i maj. Wydajność miodowa do 40 kg/ha. Na obszarze badań gatunek 
odnaleziony na 443 stanowiskach. 

Kruszyna pospolita (Frangula alnus) – takson pospolity, najczęściej występuje 
na siedliskach suchych, w zaroślach i na nieużytkach, a także w zbiorowiskach okraj-
kowych. Kwitnie od czerwca do września. Wydajność miodowa 80 kg/ha. Gatunek 
stwierdzony na 439 stanowiskach. 

Bluszcz pospolity (Hedera helix) – gatunek spotykany często w lasach i zaroślach. 
Okazy kwitnące są rzadziej spotykane. Bluszcz kwitnie w okresie od września do 
października. Wydajność miodowa ponad 300 kg/ha. Na badanym terenie bluszcz 
występuje na 414 stanowiskach. 

Chaber bławatek (Centaurea cyanus) – takson pospolity, występujący w uprawach 
zbożowych, obecnie obserwowana jest tendencja do zmniejszania liczby siedlisk 
spowodowana dokładnym oczyszczaniem materiału siewnego i stosowaniem her-
bicydów. Kwitnie od maja do września [6]. Wydajność miodowa ponad 300 kg/ha, 
pyłkowa 60 kg/ha. Na badanym terenie gatunek ten występuje jeszcze dość licznie 
– stwierdzono 442 stanowiska. 

Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans) – gatunek pospolity, rośnie w lasach i na 
ich obrzeżach, w zaroślach, na porębach i na nieużytkach. Kwitnie od kwietnia do 
czerwca [6]. Wydajność miodowa powyżej 100 kg/ha. Odnaleziono 434 stanowiska. 

Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia) – roślina uprawna, wysiewana celowo 
jako pożytek dla pszczół, występująca także w stanie dzikim jako uciekinier z upraw, 
spotykany głównie na siedliskach ruderalnych. Wydajność miodowa: od 300 do 
500 kg/ha. Kwitnie od maja do października [6]. Na obszarze Pogórza Dynowskiego 
gatunek często wysiewany przez właścicieli gospodarstw pasiecznych. 

Głowienka pospolita (Prunella vulgaris) – gatunek występujący na leśnych przy-
drożach i na pastwiskach, śródleśnych porębach oraz polanach. Kwitnie od maja do 
października [6]. Wydajność miodowa ok. 170 kg/ha. Stwierdzony na 443 stanowiskach. 
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Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) – takson najczęściej wysiewany jako 
roślina pożytkowa dla pszczół. Kwitnie od lipca do sierpnia [6]. Wydajność miodowa 
ok. 300 kg/ha, pyłkowa 25 kg/ha. Na obszarze badań często uprawiany.

Jasnota biała (Lamium album) – roślina dość często spotykana na siedliskach 
ruderalnych, na obrzeżach zarośli oraz w pobliżu zabudowań, szczególnie w obszarach 
wiejskich. Okres kwitnienia jasnoty jest długi – trwa od kwietnia do listopada [6]. 
Wydajność miodowa do 200 kg/ha, pyłkowa ok. 50 kg/ha. Na Pogórzu Dynowskim 
stwierdzony na 445 stanowiskach. 

Kapusta rzepak (Brassica napus) – roślina bardzo często wysiewana na dużych 
powierzchniach, jest jedną z głównych roślin pożytkowych. Średnia wydajność mio-
dowa wynosi około 100 kg/ha, natomiast przy dużych powierzchniach upraw może 
osiągnąć wartość do 300 kg z hektara. Kwitnie od kwietnia do maja [6]. 

Koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum) – rośnie pospolicie na wilgotnych 
łąkach, często celowo wysiewana. Kwitnie od maja do września [6]. Wydajność mio-
dowa ok. 100 kg/ha, pyłkowa 30 kg/ha. Gatunek odnaleziony na 426 stanowiskach. 

Koniczyna biała (Trifolium repens) – takson występujący pospolicie na łąkach, 
pastwiskach, przydrożach, w zaroślach i na nieużytkach. Kwitnie od maja do września. 
Wydajność miodowa ok. 100 kg/ha, pyłkowa 30 kg/ha. Na obszarze badań gatunek 
posiada 455 stanowisk.

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) – gatunek występujący często, rośnie 
na siedliskach wilgotnych, w zaroślach nad ciekami wodnymi i w ziołoroślach nad-
rzecznych. Kwitnie od lipca do sierpnia. Wydajność miodowa powyżej 200 kg/ha. 
Gatunek na terenie badań posiada 434 stanowiska. 

Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) – gatunek związany z siedliskami suchymi, 
spotykany na miedzach, przydrożach, łąkach i nieużytkach. Kwitnie od sierpnia do 
września. Wydajność miodowa ok. 500 kg/ha. Gatunek występuje na 416 stanowiskach. 

Malina właściwa (R. idaeus) – takson występujący pospolicie, rosnący w lasach 
i w zaroślach, na nieużytkach, na porębach i w zbiorowiskach okrajkowych. Malina 
jest także gatunkiem często uprawianym. Gatunek ten kwitnie od maja do czerwca. 
Obecnie na coraz większych powierzchniach uprawia się malinę jesienną, której czas 
kwitnienia przypada w późniejszym czasie, dzięki czemu wydłuża się okres wykorzy-
stania tego gatunku jako rośliny pożytkowej. Wydajność miodowa maliny to około 
100–250 kg z ha. Na Pogórzu Dynowskim występowanie tego gatunku stwierdzono 
na 455 stanowiskach. 

Miodunka ćma (Pulmonaria obscura) – gatunek pospolicie rosnący w lasach 
i zaroślach. Kwitnie od marca do maja. Wydajność miodowa do 40 kg/ha. Gatunek 
stwierdzony na 405 stanowiskach.

Mniszek pospolity (Taraxacum officinale) – gatunek występujący pospolicie, 
przede wszystkim na przydrożach, łąkach, miedzach, pastwiskach, w zaroślach oraz 
na siedliskach ruderalnych. Kwitnie w maju i czerwcu [6]. Wydajność miodowa do 
20 kg/h, wydajność pyłkowa powyżej 200 kg/ha. Odnotowany na 455 stanowiskach.

Nawłoć (Solidago sp.) – rodzaj obejmuje gatunki: nawłoć kanadyjska (Solidago 
canadensis) – 44 stanowiska; nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) – 448 stanowisk 
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i nawłoć późna (Solidago gigantea) – 283 stanowiska. Są to gatunki pospolite, rosnące 
na przydrożach, nieużytkach, w siedliskach okrajkowych, w ziołoroślach nadrzecznych 
i na siedliskach ruderalnych. Gatunki z rodzaju Solidago kwitną w okresie od lipca do 
września [6]. Nawłoć kanadyjska i nawłoć późna są gatunkami inwazyjnymi, często 
tworzą zwarte agregacje zajmujące duże powierzchnie. Gatunki te cenione są przez 
właścicieli pasiek ze względu na dużą wydajność miodową, która z jednego hektara 
wynosi około 700–800 kg. Z nawłoci pszczoły pozyskują także pyłek – około 50 kg 
z jednego hektara. 

Nostrzyk biały (Melilotus albus) – takson bardzo częsty na przydrożach i nie-
użytkach. Kwitnie od lipca do października. Wydajność miodowa 300–600 kg/ha, 
pyłkowa 40–170 kg/ha. Gatunek stwierdzony na 300 stanowiskach.

Nostrzyk żółty (Melilotus officinalis) – gatunek częsty, występuje na nieużytkach, 
przydrożach i siedliskach ruderalnych. Kwitnie od lipca do października. Wydajność 
miodowa ponad 100 kg/ha, pyłkowa 30 kg/ha. Odnotowany na 406 stanowiskach.

Szałwia okręgowa (Salvia verticillata) – gatunek występujący nielicznie na su-
chych łąkach i nieużytkach, również w kamieniołomach i na przydrożach. Kwitnie od 
lipca do sierpnia. Wydajność miodowa około 300 kg/ha, pyłkowa 40 kg/ha. Gatunek 
stwierdzony na 25 stanowiskach.

Szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris) – gatunek związany z siedliskami wilgotnymi, 
dość często spotykany na podmokłych łąkach i w ziołoroślach nadrzecznych. Kwitnie 
od lipca do października. Wydajność miodowa ponad 300 kg/ha, pyłkowa 250 kg/ha. 
Na Pogórzu Dynowskim takson występuje na 146 stanowiskach.

Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) – takson częsty występujący w lasach, 
zaroślach, na nieużytkach i siedliskach ruderalnych, a także na miedzach i przydro-
żach. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Wydajność miodowa 700 kg/ha. Na badanym 
terenie gatunek został odnotowany na 423 stanowiskach.

Wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium) – gatunek pospolity, występuje 
na przydrożach, na porębach, w rowach, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych. 
Spotykany również w zaroślach nadrzecznych. Kwitnie od lipca do sierpnia [6]. Wy-
dajność miodowa 200 kg/ha. Gatunek posiada 402 stanowiska.

Wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris) – gatunek występujący rzadko, rośnie na tor-
fowisku, w suchych zaroślach, na zarastających nieużytkach oraz w lasach iglastych. 
Wydajność miodowa wynosi około 50–100 kg/ha. Ze względu na to, że kwitnienie 
wrzosu kończy okres zbierania pożytku przez pszczoły, większość tego miodu jest 
pozostawiana w ulach jako pokarm zimowy dla rodziny pszczelej. W związku z tym 
miód wrzosowy jest pozyskiwany w niewielkich ilościach, przez co jest jednym z naj-
droższych gatunków miodu. Roślina kwitnie od sierpnia do września [6]. Takson 
rzadki, stwierdzony na 27 stanowiskach.

Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) – gatunek częsty, spotykany na siedliskach 
suchych, w kamieniołomach, na żwirowiskach i na suchych, kamienistych przydrożach. 
Kwitnie od czerwca do października. Wydajność miodowa do 400 kg/ha, pyłkowa 
ok. 70 kg/ha. Na Pogórzu Dynowskim odnotowano 112 stanowiska tego gatunku.
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3.2. Gatunki roślin miododajnych o mniejszym 
znaczeniu w produkcji pszczelarskiej

Rodzaj (Crataegus sp.) obejmuje gatunki: głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna): 
163 stanowiska; głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata): 38 stanowisk; głóg wielko-
owockowy (Crataegus xmacrocarpa): 69 stanowisk; głóg pośredni (Crataegus xmedia): 
20 stanowisk, głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla): 98 
stanowisk; głóg nierównoząbkowy (Crataegus xsubsphaericea): 94 stanowiska. Głogi 
najczęściej rosną w zaroślach, na miedzach i nieużytkach, a także na obrzeżach lasów. 
Okres kwitnienia przypada na maj i czerwiec. 

Ligustr pospolity (Ligstrum vulgare) – gatunek sadzony, jednak obecnie pojawia 
się coraz więcej stanowisk w siedliskach naturalnych, rozsiewany przez ptaki. Kwitnie 
w czerwcu i lipcu. Na Pogórzu Dynowskim gatunek w stanie dzikim odnotowany na 
25 stanowiskach. 

Wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum) – gatunek dość częsty w lasach i wil-
gotnych zaroślach. Kwitnie w maju i czerwcu [6]. Stwierdzony na 81 stanowiskach, 
głównie w południowej części Pogórza Dynowskiego. 

Brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis) – gatunek pospolity na łąkach i nie-
użytkach. Kwitnie od czerwca do października. Odnotowany na 305 stanowiskach.

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – występuje często w zaroślach, 
na przydrożach i suchych nieużytkach, tylko pyłkodajny. Kwitnie od czerwca do 
sierpnia. Na badanym obszarze gatunek posiada 419 stanowisk.

Chaber łąkowy (Centaurea jacea) – gatunek pospolity, rośnie na łąkach, nieużytkach 
i przydrożach. Kwitnie od czerwca do września. Stwierdzony na 431 stanowiskach.

Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum) – gatunek częsty w lasach i zaroślach. 
Kwitnie od kwietnia do czerwca. Na obszarze Pogórza Dynowskiego stwierdzony na 
428 stanowiskach.

Gorczyca polna (Sinapis arvensis) – występuje często na nieużytkach, na siedli-
skach ruderalnych i segetalnych. Kwitnie od maja do sierpnia. Na badanym terenie 
posiada 421 stanowisk.

Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus) – gatunek pospolity na łąkach, pa-
stwiskach, nieużytkach i na przydrożach. Kwitnie od maja do września. Gatunek 
odnotowany na 446 stanowiskach.

Lnica pospolita (Linaria vulgaris) – gatunek siedlisk suchych, rośnie na miedzach, 
suchych łąkach, przy torowiskach i na przydrożach. Kwitnie od czerwca do września. 
Gatunek stwierdzony na 362 stanowiskach. 

Lucerna siewna (Medicago sativa) – gatunek uprawiany, często dziczejący, rośnie 
na łąkach, pastwiskach, na miedzach, nieużytkach i przydrożach. Kwitnie od maja 
do września. Stwierdzony na 256 stanowiskach.

Macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides) – gatunek związany z siedliskami 
suchymi, rośnie na nieużytkach, łąkach, na suchych przydrożach. Kwitnie od maja 
do października. Na Pogórzu Dynowskim gatunek posiada 362 stanowiska.
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Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior) – takson spotykany często na wilgotnych 
łąkach, nad potokami i w lasach. Kwitnienie przypada na okres od marca do maja [6]. 
Na terenie badań gatunek występuje na 366 stanowiskach. 

Żywokost lekarski (Symphytum officinale) – gatunek występujący często na podmo-
kłych i wilgotnych łąkach. Kwitnie w maju i czerwcu. Stwierdzony na 417 stanowiskach.

3.3. Rośliny spadziowe

Spadź pozyskiwana jest zarówno z roślin liściastych, jak i iglastych [8]. Poniżej 
przedstawiono gatunki roślin spadziowych występujących na Pogórzu Dynowskim.

 � liściaste:

Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – gatunek bardzo pospolity, występuje 
w lasach, zaroślach, na porębach, na zarastających nieużytkach i na siedliskach ru-
deralnych. Na Pogórzu Dynowskim stwierdzony na 455 stanowiskach. 

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) – gatunek pospolity w lasach i zaroślach. Na 
badanym obszarze odnotowany na 431 stanowiskach.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) – gatunek występujący pospolicie w lasach, zaro-
ślach, na miedzach, przydrożach i na nieużytkach. Stwierdzony na 426 stanowiskach.

Klon jawor, polny i zwyczajny (Acer pseudoplatanus, campestre, platanoides), lipa 
drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) oraz gatunki ro-
dzaju Wierzba (Salix sp.) – zostały scharakteryzowane w podrozdziale 3.1., ponieważ 
są gatunkami, z których także pozyskiwany jest miód nektarowy.

 � iglaste:

Jodła pospolita (Abies alba) – gatunek bardzo częsty w lasach na całym obszarze 
Pogórza Dynowskiego. Odnotowany na 415 stanowiskach.

Modrzew europejski (Larix decidua) – występuje pospolicie w lasach i zaroślach, 
często sadzony przy domach i na terenach porolnych. Stwierdzony na 386 stanowiskach.

Świerk zwyczajny (Picea abies) – gatunek bardzo częsty, rośnie w lasach Pogórza 
Dynowskiego. Na obszarze badań stwierdzony na 404 stanowiskach.

4. Podsumowanie

Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się znacznym bogactwem wystę-
powania gatunków roślin uznawanych za miododajne. Występowanie tych taksonów 
skorelowane jest z terenami, na których znajdują się większe kompleksy leśne oraz 
obszary w nieznacznym stopniu przekształcone antropogenicznie, a szata roślinna 
zachowała jeszcze wiele naturalnych elementów. Na opisywanym terenie nie wystę-
pują większe skupiska miejskie, nie ma dużych ośrodków przemysłowych, nie ma 
również ruchliwych szlaków komunikacyjnych, co pozytywnie wpływa na zachowanie 
czystości środowiska przyrodniczego. Różnorodność i bogactwo florystyczne tego 
obszaru sprzyja prowadzeniu gospodarstw pasiecznych, w których produkowane są 
różne gatunki miodów. Na badanym terenie zarejestrowanych jest 356 gospodarstw 
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pasiecznych (są to zarówno pasieki stacjonarne, jak również pasieki tzw. „wędrowne”). 
Często spotykane są również niewielkie, nieujęte w rejestrach, przydomowe pasieki, 
których właściciele produkują miód tylko na własne potrzeby.

Dzięki takim warunkom przyrodniczym miody z Pogórza Dynowskiego charak-
teryzują się wysoką jakością i znacznymi walorami smakowymi i leczniczymi.
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ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE SZLAKU 
WODNEGO „BŁĘKITNY SAN” I JEGO ZNACZENIE 

DLA REGIONU

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania była próba analizy zagospodarowania turystycznego doliny 

Sanu na obszarze gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
i związany z tym wpływ na rozwój turystyki na badanym obszarze. Za podstawę do rozważań 
posłużyła analiza bazy turystycznej, w tym w szczególności urządzeń służących turystyce ka-
jakowej, m.in.: wypożyczalni sprzętu turystycznego, stanic wodnych, pól namiotowych. Istot-
nym elementem zagospodarowania turystycznego jest również dostęp do informacji. Szczegó-
łowej analizie poddano strony internetowe gmin należących do ZGTPD, biorąc pod uwagę, czy 
na poszczególnych witrynach internetowych promuje się szlak wodny „Błękitny San”. Podjęte 
badania mogą stanowić wskazówkę dla wszystkich samorządów, w jakim kierunku powinno 
zmierzać zagospodarowanie i promocja tego wyjątkowego szlaku.

Słowa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne, szlak wodny, turystyka kajakowa

TURIST EXPLOITATION OF „BŁĘKITNY SAN”  
(BLUE SAN) WATER TRAIL AND ITS IMPACT  

ON THE REGION

Summary
The study attempts to analyse the tourist exploitation of the San river valley in the area of 

the Tourist Municipalities Union of Dynowskie Foothills, as well as its impact on the tour-
ism development in the examined region. The investigation was based on the analysis of the 
tourist infrastructure, focusing in particular on the kayaking equipment, such as water sport 
rentals, watersides, campsites. The access to information plays significant role in the field of 
tourism accessibility. Internet websites of ZGTPD municipalities have been made the subject 
of an in-depth scrutiny to verify whether they promote „Błękitny San” water trail. The under-
taken research provides the guidance to all local authorities and indicates the direction for the 
development and promotion of the unique water trail.

Keywords: tourist exploitation, water trail, kayaking
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1. Wprowadzenie

Obszar Pogórza Dynowskiego, z uwagi na położenie w dolinie Sanu, posiada 
bogate walory naturalne i antropogeniczne, które są jednak mało znane. Jest to 
uwarunkowane niezadowalającym stanem bazy turystycznej i słabym dostępem 
do informacji. W obecnej dobie Internetu to właśnie te media stanowią główne 
źródło informacji dla potencjalnego turysty. Informacja o obiektach świadczących 
usługi podstawowe (w tym najważniejsze: noclegowe i gastronomiczne) oraz usługi 
dodatkowe (urządzenia sportowo-rekreacyjne, wypożyczalnie, szlaki turystyczne 
itp.) jest najważniejsza dla turysty i od dostępności do tych informacji często zależy, 
czy odwiedzi on dany region. Naukowcy, którzy zajmują się badaniem atrakcyjności 
turystycznej, podkreślają, że to czy dany region można określić atrakcyjnym dla 
turystów, zależy od trzech czynników:

 � walorów turystycznych,
 � dostępności komunikacyjnej,
 � zagospodarowania turystycznego [3].

Zagospodarowanie turystyczne (infrastruktura, baza materialna turystyki) jest 
to zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie danego obszaru, szlaku lub 
miejscowości umożliwiające zaspokajanie potrzeb ruchu turystycznego. Do podsta-
wowych elementów infrastruktury turystycznej zalicza się:

 � bazę noclegową,
 � bazę żywieniową,
 � bazę komunikacyjną,
 � bazę towarzyszącą [4].

Głównym celem bazy towarzyszącej jest zaspokajanie rozmaitych potrzeb tu-
rystów, a nawet stwarzanie nowych, dodatkowych walorów turystycznych (parki 
rozrywek, parki wodne itp.) lub umożliwianie pełniejszego wykorzystania istnieją-
cych walorów podstawowych. W skład tej bazy wchodzą, m.in.: urządzenia i obiekty 
oraz instytucje o charakterze usługowym, handlowym, rozrywkowym, kulturalnym, 
rekreacyjno-sportowym. 

Celem niniejszego opracowania uczyniono analizę elementów związanych z za-
gospodarowaniem turystycznym szlaku wodnego „Błękitny San”, a w szczególności 
urządzeń turystycznych umożliwiających uprawianie turystyki kajakowej na Sanie.

Obszarem badań objęto dolinę rzeki San, przebiegającą przez teren Pogórza Dy-
nowskiego, w tym przez obszar administracyjny gmin należących do Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego (ZGTPD): Dubiecko, Dydnia, Dynów (miejska 
i wiejska), Krzywcza i Nozdrzec.

W pracy wykorzystano obserwacje poczynione w trakcie wyjazdów terenowych 
w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r., uzupełniając całość analizą witryn inter-
netowych gmin należących do ZGTPD oraz literaturą. Wykorzystane w pracy zdjęcia 
zostały wykonane przez autorów podczas badań terenowych.
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2. Charakterystyka badanego obszaru

Pogórze Dynowskie, na terenie którego leżą gminy należące do ZGTPD, według 
podziału na regiony fizycznogeograficzne Polski, położone jest w obrębie podprowincji 
Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jest największym mezoregionem wśród Pogórzy 
Karpackich, o powierzchni 1840 km2. Pogórze Dynowskie to pasmo wzgórz i kotlin 
rozciągających się pomiędzy dolinami Wisłoka i Sanu, którego najwyższe wzniesienie 
to Sucha Góra (592 m n.p.m.), położona w części południowo-zachodniej Pogórza. 
Część północna Pogórza jest wyżynna i osiąga od 350 do 450 m n.p.m. Znaczny 
obszar zbudowany jest z fliszu, jedynie wyraziste wzniesienia, w tym Sucha Góra, 
zbudowane są z odpornych piaskowców ciężkowickich. W obszarze dolin rzecznych 
występują urodzajne gleby, które sprzyjały rolnictwu, a co za tym idzie lokacji miast 
i okalających je wsi. Z tego powodu i w obecnych czasach jest to głównie kraina 
rolnicza posiadająca dużą gęstość zaludnienia. Największe miasto to Dynów (ok. 
6 tys. mieszkańców) [2]. W celu ochrony cennych zasobów naturalnych na obszarze 
Pogórza Dynowskiego utworzono kilka rezerwatów przyrody, m.in.: w rejonie Suchej 
Góry „Kretówki” i „Cisy w Malinówce”, „Brzoza Czarna” w Rzeczpolu, „Broduszurki” 
i „Kozigarb” w gminie Dubiecko [9]. 

Rzeka San, wyznaczająca wschodnią granicę Pogórza, jest najdłuższą rzeką w po-
łudniowo-wschodniej Polsce i szóstą co do wielkości w kraju (443 km) [8]. Główne 
źródło Sanu znajduje się na terytorium Ukrainy, na wschodnim stoku Piniaszkowego 
(961 m n.p.m.) w Bieszczadach Zachodnich w okolicy miejscowości Sianki. Długość 
całkowita Sanu od źródeł do ujścia do Wisły koło Dąbrówki Pniowskiej poniżej San-
domierza (na wysokości 138 m n.p.m.) wynosi 457,8 km [5]. Prawie cały bieg rzeki 
znajduje się w granicach województwa podkarpackiego, przy czym w górnym odcinku 
na długości około 55 km stanowi on naturalną granicę pomiędzy Polską a Ukrainą. 
Pomiędzy Sanokiem a Przemyślem San ma charakter rzeki górsko-nizinnej, a na 
odcinku od Przemyśla do ujścia do Wisły jest rzeką nizinną [8]. 

San w górnym biegu na terenie Bieszczadów płynie na północny zachód, wyko-
rzystując fragment Rynny Podkarpackiej. Na tym odcinku na Sanie w połowie XX w. 
wybudowano dwie elektrownie wodne w Solinie i Myczkowcach. W wyniku budowy 
zapór wodnych powstały dwa sztuczne zbiorniki wodne. Z Bieszczadów rzeka spływa 
na Pogórze Bukowskie. Na tym odcinku nad jego prawym brzegiem ciągną się Góry 
Słonne, przez które San przełamuje się w rejonie Trepczy i Międzybrodzia, zmieniając 
kierunek biegu na północno-wschodni. Następnie San skręca na północ, oddzielając 
od siebie Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie [2]. W okolicach Dynowa skręca 
na wschód i często meandrując, dociera do Przemyśla. Następnie na wschód od 
Przemyśla, w okolicy tzw. Bramy Przemyskiej, zatacza łuk na północ i ostatecznie 
przyjmuje kierunek północno-zachodni. Na ostatnim, nizinnym, odcinku rzeka płynie 
Doliną Dolnego Sanu, stanowiącą część Kotliny Sandomierskiej.

San od źródeł aż po wylot z Karpat pod Przemyślem, wije się w obrębie gór i po-
górzy, wcinając się w podłoże fliszowe, często tworząc malownicze przełomy, między 
innymi pomiędzy Myczkowcami a Leskiem na Pogórzu Leskim oraz pomiędzy Gó-
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rami Słonnymi a Pogórzem Dynowskim w okolicach Międzybrodzia. Na znacznych 
odcinkach Sanu przez większą część roku utwory fliszowe sterczą ponad taflę rzeki. 
Te ostre ławice skalne, zwane przez miejscową ludność berdami, w okresach suszy 
umożliwiają nawet przejście z jednego brzegu na drugi.

Jedną z atrakcji turystycznych są liczne przeprawy promowe przez San między 
innymi w Krzemiennej (fot. 1), Nozdrzcu, Bachórcu, Wybrzeżu, Babicach, jak i ma-
lowniczo położone kładki piesze w Witryłowie, Warze, Słonnym, Wybrzeżu, Bacho-
wie (fot. 2). Z uwagi na walory zarówno środowiska przyrodniczego, jak i atrakcje 
kulturowe znajdujące się w położonych nad Sanem miejscowościach, na rzece został 
wytyczony szlak wodny nazywany „Błękitny San”.

Fot. 1. Przeprawa promowa na Sanie w Krzemiennej
Źródło: fot. M. Skulimowska

Fot. 2. Piesza kładka nad Sanem w Bachowie
Źródło: fot. M. Skulimowska
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3. Charakterystyka szlaku wodnego „Błękitny San”

Od wieków dolina Sanu była jednym z najintensywniej wykorzystywanych szla-
ków transportowych Europy. Biegły tędy szlaki komunikacyjne i handlowe, sprzyjając 
powstawaniu historycznych miast, które rozwijały się dzięki pełnieniu funkcji targo-
wych i administracyjnych (m.in. Sanok, Lesko, Przemyśl, Ulanów). Rozwojowi żeglugi 
sprzyjał wysoki stan wód w rzece. Wincenty Pol pisał, że po Sanie od Leska chodzą 
spławy (…), a od Przemyśla mogą iść już statki. Na tratwach lub statkach przewożono 
towary do Gdańska, a stamtąd na zachód Europy. Rozwijało się też flisactwo (cechy 
flisackie w Przemyślu i Ulanowie). Jeszcze w XIX w. spławiano Sanem drewno, zboża, 
a także płótno, owoce i wyroby garncarskie [5].

Niestety, regulacje koryta rzeki oraz odlesienie dorzecza spowodowały, że już 
pod koniec XIX w. znacznie spadł średnioroczny poziom stanu wody Sanu. W cza-
sach obecnych nad rzeką nie ma już przystani portowych ani nie spotkamy statków 
transportowych czy łodzi flisackich. Jedynie w Ulanowie od 1991 r. działa bractwo 
flisackie i jest kultywowana flisacka tradycja. W 1993 r. został zorganizowany, po 
raz pierwszy od 1939 r., spław tratwami z Ulanowa do Gdańska [10]. Podjęto na-
tomiast próbę udostępnienia Sanu dla potrzeb turystyki i budowę związanej z tym 
infrastruktury przywodnej.

Początek szlaku wodnego „Błękitny San” znajduje się kilka kilometrów poniżej 
zbiornika Myczkowieckiego (za elektrownią wodną w Zwierzyniu). Długość szlaku 
o charakterze górskim od Zwierzynia do Przemyśla to 158 km, natomiast długość 
szlaku o charakterze nizinnym do ujścia do Wisły to 173 km. Przeciętny spadek 
rzeki wynosi 1,44‰, jednak znaczny wpływ na tę wielkość mają dwie zapory wodne 
w Solinie i Myczkowcach (ryc. 1 i 2) [5].
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 Ryc. 1. Schemat przebiegu szlaku wodnego   Ryc. 2. Legenda do schematu szlaku
 „Błękitny San” 

      
Źródło: M. Lityński, Szlak wodny Błękitny San. Przewodnik, Wydawnictwo PROT, Rzeszów 2005.

Odcinek źródłowy nie jest dostępny dla spływów. Pozostałą część rzeki można 
podzielić na charakterystyczne odcinki turystycznego szlaku wodnego:

 � graniczny odcinek górnego Sanu od ujścia potoku Negrylów do Procisnego 
(58,5 km – 3,50‰),

 � obowiązkowy odcinek Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z Procisnego do Raj-
skiego (30,5 km – 3,80‰),

 � szlak wodny środkowego Sanu ze Zwierzynia do Przemyśla (158,0 km – 0,95‰),
 � szlak wodny dolnego Sanu z Przemyśla do ujścia do Wisły (173,0 km – 0,31‰) [5].

Pierwszy odcinek szlaku kajakowego od ujścia potoku Negrylów do Procisnego 
dostępny jest tylko za zgodą administracji Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdyż 
spływ przebiega przez obszar Parku. Jest to zarazem wschodnia granica Polski i Unii 
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Europejskiej, więc o spływie trzeba również zawiadomić Straż Graniczną. Nieskażona 
przyroda, w tym rezerwaty torfowiskowe „Litmirz” i „Tarnawa” oraz prawie bezludna 
okolica wraz z pozostałościami po wysiedlonych wioskach (m.in. Beniowa, Sokoliki 
Górskie) tworzą niepowtarzalny klimat podczas spływu na tym odcinku (ryc. 3).

Ryc. 3. Schemat górskiego odcinka szlaku

Źródło: M. Lityński, Szlak wodny Błękitny San. Przewodnik, 
Wydawnictwo PROT, Rzeszów 2005.

Kolejny odcinek szlaku z Procisnego do Rajskiego to już trasa niewymagająca 
żadnych dodatkowych formalności. Należy do najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo 
szlaków wodnych w Polsce chronionych otuliną Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. 
Prawy brzeg stanowią zalesione stoki grzbietu Otrytu, a po lewej stronie malowniczo 
rozciąga się masyw Połoniny Wetlińskiej. San na tym odcinku charakteryzuje się 
licznymi poprzecznymi progami skalnymi. Trasa szlaku przebiega przez obszar pra-
wie wyludniony. Po drodze mija między innymi miejsca po dawnych wsiach Hulskie, 
Krywe, Tworylne, w których pozostały ślady życia: ruiny cerkwi, dworów i innych 
zabudowań wiejskich.

Odcinek szlaku od Zwierzynia do Przemyśla bardzo dobrze nadaje się do wypraw 
kajakowych, szczególnie w okresie wiosennym, jak i w lipcu ze względu na opady 
w górach. Stan wody w korycie Sanu uzależniony jest od pracy elektrowni Solina 
i potrafi  znacząco zmienić się w ciągu kilku godzin. Z uwagi na większy spadek koryta 
i skaliste dno, najtrudniejszy do pokonania jest odcinek ze Zwierzynia do Sanoka. 
Z tego też powodu większość spływów kajakowych zaczyna się dopiero w Sanoku.

San, wypływając z Bieszczadów, pomiędzy Leskiem i Sanokiem wpływa na Pogórze 
Bukowskie, płynąc tutaj rozległą doliną. Równolegle do prawego brzegu rzeki ciągną 
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się Góry Słonne, przez które San przełamuje się w okolicy Trepczy i Międzybrodzia. 
Następnie meandrując, płynie pomiędzy Pogórzami Dynowskim i Przemyskim. Szlak 
wodny środkowego Sanu ze Zwierzynia do Przemyśla posiada przeciętny spadek na 
całej trasie 0,95‰ (na poszczególnych odcinkach od 1,7‰ do 0,6‰) [5]. Także ten 
odcinek szlaku charakteryzuje się pięknymi walorami przyrodniczymi, jak i kultu-
rowymi. Często nawet nie wysiadając z kajaka, można podziwiać zabytkowe zamki 
(Lesko, Sanok, Dąbrówka Starzeńska, Dubiecko, Przemyśl), pałace (Nozdrzec) czy też 
ukryte na zalesionych terenach unikatowe cerkwie (Ulucz, Piątkowa).

Ostatni odcinek szlaku przebiega od Przemyśla do Sandomierza przez Kotlinę 
Sandomierską. San tworzy tutaj szeroką bruzdę erozyjną o długości ponad 130 km 
i przeciętnej szerokości 10 km, nazwaną Doliną Dolnego Sanu. Liczne starorzecza 
świadczą o wcześniejszym meandrowaniu rzeki na tym odcinku. Zalewowe dno do-
liny zajmują łąki i fragmenty lasów łęgowych. San ma tutaj charakter rzeki nizinnej, 
płynie łagodnymi skrętami i prawie na całym odcinku jest dostępny dla różnych pła-
skodennych jednostek pływających o małym zanurzeniu. Koryto rzeki jest częściowo 
uregulowane i obwałowane w celu zapobiegania powodziom. Szlak wodny dolnego 
Sanu z Przemyśla do Sandomierza posiada przeciętny spadek na całej trasie 0,5‰ 
(na poszczególnych odcinkach od 0,36‰ do 0,25‰) [8].

4. Zagospodarowanie turystyczne szlaku 
wodnego na badanym obszarze

Baza materialna turystyki zapewnia możliwość dojazdu do obszarów, miejscowości 
i obiektów, które stanowią cel wyjazdów turystycznych, jak również pobytu w tych 
miejscowościach. Bazę tę tworzą obiekty i urządzenia niezbędne do obsługi turystów 
uprawiających różnorodne rodzaje turystyki. Z uwagi na to, że zagospodarowanie 
turystyczne tworzą obiekty, które mają na celu zapewnienie turystom niezbędnych 
warunków egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem podróży (wyposażenie 
w odpowiednie urządzenia obsługowe, zaspakajające potrzeby noclegowo-żywieniowe 
i rekreacyjne), głównym problemem badawczym była analiza powyższych warunków 
na terenie ZGTPD dla potrzeb turystyki kajakowej.

Infrastruktura specyficznie turystyczna (urządzenia turystyczne) to m.in.:
 � ośrodki wypoczynku świątecznego,
 � kąpieliska,
 � wypożyczalnie sprzętu turystycznego,
 � narciarskie urządzenia wyciągowe i kolejki turystyczne,
 � przystanie jachtowe i kajakowe,
 � szlaki wędrówek wodnych, pieszych i motorowodnych,
 � trasy i jednostki pływające pasażerskiej żeglugi śródlądowej [6].

Kolejnym ważnym elementem dostępności turystycznej jest informacja, a co za 
tym idzie w przypadku szlaku turystycznego, oznakowanie. Według instrukcji zna-
kowania szlaków kajakowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
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podstawowym urządzeniem stosowanym do oznakowania szlaków kajakowych jest 
tablica z zadaszeniem oraz znaki informacyjne, m.in.:
1. znak szlaku z kilometrażem mierzonym w górę rzeki,
2. znak szlaku z odległością między polami biwakowymi,
3. pole biwakowe,
4. stanica wodna,
5. plan sytuacyjny,
6. miejsce wodowania,
7. miejsce dobijania,
8. wpływ szlaku z jeziora,
9. nazwa dopływu,
10. walory krajoznawcze [7].

Podczas przeprowadzonych badań terenowych przeanalizowano wybrane ele-
menty zagospodarowania turystycznego szlaku „Błękitny San” dla potrzeb turystyki 
kajakowej: wypożyczalnie sprzętu turystycznego (w tym kajaków), pola namiotowe 
i biwakowe, stanice wodne, miejsca do wodowania i dobijania kajakiem oraz tablice 
informacyjne szlaku wodnego „Błękitny San” (tab. 1).

Tab. 1. Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego „Błękitny San” na obszarze ZGTPD

Gmina Wypożyczalnie Pola  
biwakowe

Stanice 
wodne

Miejsca do 
wodowania, 

dobijania 
kajakiem

Tablice infor-
macyjne szlaku 

wodnego
Ogółem

Dubiecko 4 2 - 2 - 8

Dydnia 2 1 - - - 3

Dynów miejska - 1 - - - 1

Dynów wiejska - 2 - - - 2

Krzywcza - 1 - - - 1

Nozdrzec - 1 - - - 1

Ogółem 6 8 0 2 0 16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych

Pierwszą z analizowanych części bazy turystycznej były wypożyczalnie sprzętu 
wodnego, m.in. kajaków, kapoków itp. Z punktu widzenia turysty jest to jeden z naj-
ważniejszych elementów, który umożliwia korzystanie ze szlaku wodnego i uprawianie 
turystyki kajakowej, ponieważ bardzo mała liczba osób dysponuje odpowiednim 
sprzętem do uprawiania tej formy turystyki. 

Według zebranych danych na obszarze ZGTPD znajduje się sześć wypożyczalni, 
które oficjalnie zajmują się powyższymi usługami. Są to: Zielona Polana Ośrodek 
Wypoczynkowy w Łączkach, Ośrodek Wypoczynkowy „Wiking” w Krzemiennej 
(Wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych), Zamek – Hotel w Dubiecku (wypoży-
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czalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego), Domek Letniskowy na Wybrzeżu (2 szt.), 
Agroturystyka w Sielnicy (2 szt.) oraz Domek u Maćka w Temeszowie. Aż cztery 
z wymienionych powyżej obiektów zlokalizowane są na terenie gminy Dubiecko, 
a dwa na terenie gminy Dydnia. Pozostałe z gmin nie wykazują na swoich stronach 
internetowych możliwości skorzystania z usług jakichkolwiek wypożyczalni.

Turyści uprawiający turystykę kajakową to turyści aktywni, najczęściej ko-
rzystający z tanich i „biwakowych” form noclegu, np. pól namiotowych, biwaków, 
kempingów itp. Dokonując analizy powyższej bazy noclegowej, można zauważyć 
w miarę równomierne rozłożenie dostępnych obiektów w poszczególnych gminach. 
Ogólnie na terenie ZGTPD znajduje się osiem zarejestrowanych pól namiotowych 
lub biwakowych. W gminie wiejskiej Dynów i gminie Dubiecko zlokalizowane są po 
dwa pola biwakowe. W pozostałych występuje po jednym z powyższych obiektów 
noclegowych [12]. Wymienione pola namiotowe i biwakowe posiadają wystarczające 
dla potrzeb turystyki kajakowej zagospodarowanie: miejsca na rozbicie namiotów, 
obiekty sanitarne, wyznaczone miejsce na ognisko, zadaszone wiaty, domki kempin-
gowe itp. Są również dobrze oznakowane, dzięki czemu potencjalny turysta nie ma 
problemu z dotarciem. Jedynym mankamentem jest częsty brak wygodnych miejsc 
do dobijania i wodowania kajakiem (fot. 3).

Fot. 3. Pole namiotowe w Słonnem
Źródło: fot. M. Skulimowska

Przeprowadzone badania terenowe i analiza dostępnych źródeł wykazały, że na 
obszarze ZGTPD obecnie nie ma żadnej stanicy wodnej. Według danych ze strony 
internetowej Polskich Szlaków Wodnych (Centrum Turystyki Wodnej PTTK) plano-
wana jest budowa stanic wodnych w miejscowościach: Witryłów obok kładki, Bachórz, 
Wybrzeże i Babice [11]. Natomiast dostępny przewodnik, jak i mapy podają, że na 
badanym obszarze znajduje się aż sześć stanic wodnych (zgodnie z legendą na ma-
pach), tj. w Witryłowie, Krzemiennej, Dynowie, Bachórzu, Dubiecku i Babicach [5]. 

Zgodnie z definicją stanica to niewielki obiekt lądowy (schronisko turystycz-
ne) położone nad wodą i obsługujące śródlądową turystykę wodną, wyposażone 
w pomieszczenia noclegowe, gastronomiczne, ewentualnie pomieszczenia na łodzie. 
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Wyposażone są w pomosty stałe lub pływające umożliwiające bezpieczne dobijanie 
jednostek. Wyznacza się je w osłoniętych miejscach: brzegi rzek, jeziora czy wyspy. 
Stanice mogą być obiektami tymczasowymi, sezonowymi, lokalizowane są najczęściej 
w rejonach uczęszczanych szlaków wodnych [1]. Biorąc pod uwagę powyższe wymogi, 
obiekty znajdujące się na badanym obszarze trudno określić mianem stanic. Brakuje 
podstawowych elementów, w tym pomostów umożliwiających bezpieczne dobijanie 
kajakiem. Przykładem może być tzw. stanica wodna kompleks rekreacyjno-sportowy 
„Pod Dębiną” w Bachórzu (fot. 4 i 5).

   
 Fot. 4. Stanica wodna w Bachórzu  Fot. 5. Miejsce do wodowania, dobijania kajakiem
 Źródło: fot. M. Skulimowska  Źródło: fot. M. Skulimowska

Kolejnym elementem zagospodarowania szlaku wodnego są miejsca do wodowania 
i dobijania kajakiem, które występują najczęściej przy stanicach wodnych. Powinny 
być również zlokalizowane nieopodal pól biwakowych i namiotowych w celu umoż-
liwienia bezpiecznego wyjścia na brzeg. Jedyne dwa takie pomosty znajdują się na 
terenie gminy Dubiecko, w miejscowościach Słonne i Wybrzeże (fot. 6 i 7). 

   
 Fot. 6. Pomost na Wybrzeżu Fot. 7. Pomost w Słonnem
 Źródło: fot. M. Skulimowska Źródło: fot. W. Bubenko

Jak już powyżej wspominano, podstawowym urządzeniem stosowanym do 
oznakowania szlaków kajakowych jest tablica oraz znaki informacyjne. Niestety, na 
badanym obszarze nie zlokalizowano żadnej tablicy informacyjnej ani mapy ozna-
kowanej logo szlaku wodnego „Błękitny San” (ryc. 4).
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Ryc. 4. Logo szlaku wodnego „Błękitny San”

Źródło: M. Lityński, Szlak wodny Błękitny San. Przewodnik, 
Wydawnictwo PROT, Rzeszów 2005, s. 9.

5. Podsumowanie

Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że najlepiej przygotowaną dla 
potrzeb turystyki kajakowej jest gmina Dubiecko. Znajduje się tam osiem, z analizo-
wanych na badanym obszarze, urządzeń służących wspomnianej formie turystyki, co 
stanowi 50% ogółu. Kolejną jest gmina Dydnia, gdzie zlokalizowane są trzy obiekty 
(19%), oraz gmina wiejska Dynów z dwoma polami namiotowymi (12,5%). W kolej-
nych gminach, tj. gminie miejskiej Dynów, gminie Krzywcza oraz gminie Nozdrzec 
znajduje się jedynie po jednym polu namiotowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy jednak zaznaczyć, że nawet w najlepiej oce-
nionej gminie Dubiecko zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego, o takich 
wyjątkowych walorach jest niewystarczające. Trudny dostęp do podstawowej infor-
macji co do możliwości wypożyczenia sprzętu powoduje, że mała liczba osób korzysta 
z odcinka szlaku wodnego „Błękitny San” na terenie gmin zrzeszonych w ZGTPD. 
Najczęściej organizowane są spływy z Sanoka, gdzie istnieje dobrze przygotowana 
fi rma turystyczna, świadcząca pełen pakiet usług związanych z turystyką kajako-
wą (instruktor, przewóz bagaży, transport powrotny na miejsce startu itp.), która 
posiada bardzo bogato wyposażoną wypożyczalnię (różnorodne kajaki, kamizelki, 
kaski, pianki neoprenowe, pojemniki na rzeczy itp.). Również warto, jako przykład, 
podać wypożyczalnię z Przemyśla, która świadczy podobny zakres usług. Istotnym 
elementem działalności wspomnianych fi rm są ich witryny internetowe, które są 
bardzo dobrze przygotowane pod względem zasobu informacji.

Możliwości rozwoju turystyki kajakowej na obszarze gmin ZGTPD są duże, jednak 
należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę i co najważniejsze dostęp do informacji 
(Internet, mapy, wydawnictwa). Lokalizacja gmin w bliskości ośrodka metropolitalne-
go, jaki stanowi Rzeszów, może spowodować napływ turystów szczególnie na krótki 
wypoczynek, np. weekendowy. Gminy powinny zadbać o swoje witryny internetowe, 
umieszczając na nich szereg informacji powiązanych ze szlakiem wodnym (mapa, 
pola namiotowe, wypożyczalnie itp.). Podczas analizy stron internetowych poszcze-
gólnych gmin zauważono, że jedynie witryna internetowa gminy Dydnia zawiera 
wykaz i szczegółowy opis szlaków przebiegających przez obszar gminy (w tym szlak 
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wodny „Błękitny San”). Strona internetowa miasta Dynów zawiera jedynie krótką 
wzmiankę o szlaku wodnym. 

Istotą szlaku jest jego funkcja użytkowa. Szlak „żyje”, kiedy posiada logotyp, ak-
tualizowane mapy i materiały promocyjne, a przede wszystkim kiedy istnieje strona 
internetowa szlaku. Dobrze przygotowana witryna internetowa powinna zawierać 
informacje dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu oraz 
innych niezbędnych elementów infrastruktury szlaku kajakowego, a także lokalizację 
bankomatów, placówek bankowych, jak również prezentację walorów przyrodniczych 
i kulturowych. Przy trasach tranzytowych lub w centralnych punktach miejscowości 
powinny znajdować się tablice informacyjne oznakowane logo szlaku. Aby lepiej 
i bezpieczniej korzystać ze szlaku, należy także poprawić infrastrukturę szlaku 
wodnego poprzez tworzenie wygodnych miejsc do wodowania i dobijania kajakiem 
oraz przechowywania kajaków na czas noclegu. Planowana budowa stanic wodnych, 
które będą spełniać wymogi do świadczenia usług dla potrzeb turystyki kajakowej, 
pozwoliłaby na podniesienie atrakcyjności tego mezoregionu.
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ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH  
HOTELI SPA I WELLNESS

Streszczenie
Polska posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę ośrodków Spa i wellness. Hotele Spa w Polsce 

przyciągają obcokrajowców swoim luksusem, jak i atrakcyjnymi cenami. Krajowy rynek hoteli 
Spa i wellness można określić jako centrum zdrowia, medycyny estetycznej i odnowy biologicz-
nej. Polskie kurorty, ośrodki Spa i wellness czy uzdrowiska stanowią niewątpliwie dużą kon-
kurencję dla obiektów tego typu zlokalizowanych w innych krajach europejskich. Coraz więcej 
gości hotelowych zwraca uwagę na dodatkowe udogodnienia hoteli w postaci szerokiej gamy 
usług Spa i wellness. Oprócz interesującej oferty dla klientów ważne są zarówno wysoko wy-
kwalifikowana kadra, jak i wysoka jakość i dobra renoma używanych do zabiegów produktów 
kosmetycznych.

Niniejszy artykuł przedstawia tendencje rozwojowe występujące w obiektach Spa i well-
ness na przykładzie wybranych obiektów z terenu Polski oraz województwa podkarpackiego. 
Artykuł zawiera również przykłady najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych 
w obiektach Spa.

Słowa kluczowe: hotele Spa i wellness, trendy rozwojowe, województwo podkarpackie 

AN ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF SPA AND WELLNESS HOTELS

Summary
Poland has a rich and varied offer of spa and wellness centers. Spa hotels in Poland attract 

foreigners with its luxury and attractive prices. The domestic market of hotel spa and well-
ness can be defined as health center, aesthetic medicine and wellness. Polish resorts, spa and 
wellness centers, health resorts are with no doubt a big competition for this type of centers 
located in other European countries. More and more guests draws attention to the additional 
hotel facilities including a wide range of spa and wellness services. Apart from the interesting 
offer for customers are important both highly qualified staff, as well as high quality and good 
reputation of cosmetic products used in the treatments. 

This article presents the trends occurring in the spa and wellness facilities on the example of 
selected hotels from Poland and from the Podkarpackie Province. Article also includes exam-
ples of the latest technological solutions used in the spa facilities.

Keywords: spa and wellness hotels, development trends, Podkarpackie Province
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1. Wprowadzenie 

Polska posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę ośrodków Spa i wellness. Hotele Spa 
w Polsce przyciągają obcokrajowców swoim luksusem, jak i atrakcyjnymi cenami. 
Krajowy rynek hoteli Spa i wellness można określić jako centrum zdrowia, medycyny 
estetycznej i odnowy biologicznej. Polskie kurorty, ośrodki Spa i wellness czy uzdro-
wiska stanowią niewątpliwie dużą konkurencję dla obiektów tego typu zlokalizowa-
nych w innych krajach europejskich. Zwiększona dbałość o kondycję psychofizyczną 
stała się we współczesnej globalnej cywilizacji nie tylko modą, ale przede wszystkim 
koniecznością [1]. Dzisiejsi klienci poszukują hoteli atrakcyjnie zlokalizowanych, 
w których będą mogli zrelaksować się i odpocząć od problemów dnia codziennego. 
Dlatego coraz więcej gości hotelowych zwraca uwagę na dodatkowe udogodnienia 
hoteli w postaci szerokiej gamy usług Spa i wellness. Oprócz interesującej oferty 
dla klientów ważne są zarówno wysoko wykwalifikowana kadra, jak i wysoka jakość 
i dobra renoma używanych do zabiegów produktów kosmetycznych. 

W Polsce liczba hoteli, które posiadają rozbudowane zaplecze odnowy biologicznej, 
wzrasta z roku na rok. Warto również zaznaczyć, iż Polska jest jednym z największych 
rynków usług Spa & wellness w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 600 obiektów 
Spa, medical spa i sanatoriów tworzy ogromny potencjał dla turystów pragnących 
„zanurzyć” się w filozofii wellness [12].

W dobie globalizacji i narastającej konkurencji rośnie znaczenie czynnika ludz-
kiego. Jeśli pracodawca stawia przed pracownikami coraz poważniejsze wyzwania, 
to chce, żeby byli oni w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej. Zauważa się 
dzisiaj masowo wprowadzane programy fitness dla pracowników, nadchodzi czas na 
mądry program prozdrowotny i antystresowy połączony ze stymulacją do wydajniej-
szej pracy [9]. Obiekty Spa i wellness w Polsce zajmują się wprowadzaniem tego typu 
programów w swoich ofertach. 

Należy zaznaczyć, iż współcześni klienci są bardziej świadomi swoich potrzeb, 
nastawieni na zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie, dlatego na znaczeniu zyskują 
programy zdrowotne, coraz częściej spotykane w ofercie obiektów Spa & wellness. 
Dużą wagę dla grupy klientów ma rozwój duchowy i tutaj pojawiają się w programach 
ofert wellness zajęcia z jogi, tai chi, medytacji oraz całą gamę rytuałów, które nakie-
rowane są na utrzymanie równowagi ciała i ducha. Większość tego rodzaju rytuałów 
i zabiegów firmowych jest niewątpliwie inspirowana medycyną Dalekiego Wschodu. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tendencji rozwojowych występujących 
w obiektach Spa i wellness na przykładzie wybranych obiektów z terenu Polski oraz 
województwa podkarpackiego. Ponadto artykuł zawiera przykłady najnowszych 
rozwiązań technologicznych stosowanych w obiektach Spa.

2. Kierunki rozwojowe obiektów Spa i wellness 

Coraz częściej w polskich obiektach typu Spa i wellness goście mają okazję skorzy-
stać z oferty zabiegów połączonych z poradami dietetycznymi. Goście Hotelu Wellness 
ProVita w Kołobrzegu, chcący poprawić swoją sprawność fizyczną i psychiczną, mogą 
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sprawdzić stan swojego zdrowia przy użyciu innowacyjnej diagnostyki, obejmującej 
skaningową diagnostykę termoregulacyjną, badanie żywej kropli krwi, analizę składu 
ciała, czy też testy na nietolerancje pokarmowe. Dla przykładu, z wyniku badania 
skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej klienci mogą dowiedzieć się więcej na 
temat ich ogólnego stanu zdrowia, w tym oddziaływania stresu na organizm, łącznie 
z poradą, jakie produkty żywnościowe, zioła czy suplementy diety są dla nich wska-
zane (fot. 1). Z kolei z analizy składu ciała goście mogą poznać, jaki procent ich ciała 
stanowi tkanka tłuszczowa, masa kostna czy minerały, i dowiedzieć się, jaki wysiłek 
fizyczny jest dla nich najbardziej wskazany. 

Fot. 1. Doradztwo żywieniowe – Hotel Wellness ProVita w Kołobrzegu
Źródło: http://hotelprovita.pl/instytut-zdrowia (dostęp: 20.09.2016)

Zauważa się również coraz większą dbałość klientów o sprawną kondycję fizyczną 
oraz zdrowie. Dlatego dzisiaj większość inwestorów hotelowych nie zastanawia się, 
jak duża powinna być strefa Spa, ale jaką ofertę fitnessu i zajęć sportowych będą 
mogli realizować. W Polsce doskonałym przykładem obiektu oferującego tego rodzaju 
udogodnienia jest Hotel Arłamów w gminie Ustrzyki Dolne, gdzie powstała luksusowa 
strefa zabiegowa, ale wydaje się, że jest ona jedynie uzupełnieniem aktywnej oferty 
obiektu. Centrum sportowe hotelu wręcz „przytłacza” możliwościami. W jego skład 
wchodzą, m.in. różne boiska, hale sportowe, hala tenisowa, siłownie, sala fitness, 
ściana wspinaczkowa, strzelnice, 9-dołkowe pole golfowe, stadnina koni z krytą 
ujeżdżalnią oraz kompleks narciarski [14].

W wielu obiektach Spa i wellness w Polsce możemy spotkać się dzisiaj z komplek-
sową ofertą programów leczniczo-wypoczynkowych. Dla przykładu, Hotel Jawor, 
znajdujący się w nadmorskiej miejscowości Sarbinowo, oferuje bogaty program usług 
rehabilitacyjnych, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną organizmu, leczenie bólu 
kręgosłupa i narządów ruchu, laseroterapię czy kąpiele solankowe. Pakiety i oferty 
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specjalne hotelu obejmują np. „Pakiet dla cukrzyków” – przygotowany z myślą 
o diabetykach, czy „Różowe piękno dla amazonek” – oferta przeznaczona dla kobiet 
po mastektomii. Na uwagę zasługuje również „Pakiet dla pracowników biurowych” 
– przygotowany dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia, mających problemy 
z kręgosłupem i innymi dolegliwościami bólowymi. 

Innowacyjne podejście w tworzeniu oferty zdrowotnej możemy spotkać w DNA 
Centrum Medycyny Integracyjnej i Wellness w Abu Dhabi. Programy te obejmują 
specjalistyczne badania genetyczne, skupiające się na leczeniu zarówno umysłu, 
ciała, jak i ducha. Opierają się na podejściu holistycznym łączącym zaawansowaną 
diagnostykę i terapie kliniczne zachodniej medycyny, uzupełnione wielowiekowymi 
tradycjami leczniczymi i filozofią Bliskiego Wschodu.

Do nowych trendów w polskich Spa możemy zaliczyć również:
 � blisko natury – zabiegi z wykorzystaniem miodu, mleka i wina,
 � work life balance – zrównoważona filozofia życia (dieta, coaching, fitness),
 � Ajurweda & Yoga – zabiegi oparte na filozofii hinduskiej,
 � Spa rodzinne – dla rodzin z dziećmi i zabiegi dla przyszłych mam,
 � kosmetyka estetyczna – współczesna kosmetologia według najlepszych tren-

dów światowych,
 � więcej Azji w Spa – zabiegi wykonywane przez rodowitych terapeutów z Tajlandii 

i Indonezji [12].

3. Wybrane hotele Spa i wellness na terenie 
województwa podkarpackiego

Tab. 1. Wybrane najlepsze hotele Spa na terenie województwa podkarpackiego według portalu 
TripAdvisor – największej na świecie strony turystycznej, zawierającej ponad 385 mln recenzji 

podróżnych

Nazwa obiektu Standard 
obiektu Usługi Spa & Wellness

Hotel Sokół Wellness & Spa ****

Strefa Wellness Hotelu Sokół składa się basenu rekreacyjnego, atrakcji wodnych, strefy 
saun, strefy wypoczynku, słonecznej łączki oraz strefy schładzania. Na atrakcje wodne 
składają się bicze, szkodzie, gejzer, hydromasaże i jacuzzi. Z kolei strefa saun umożliwia 
skorzystanie z sauny infrared, sanarium, sauny fińskiej i sauny parowej. Innowacyjnym 
rozwiązaniem, jakie zastosowano w strefie Wellness Hotelu Sokół, jest tzw. słoneczna 
łączka – wyposażona w lampy z diamentowym szkłem, umożliwiające kąpiele słoneczne 
minimalizujące natężenie światła UV. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie 
trwałej opalenizny w warunkach zbliżonych do naturalnych warunków słonecznych. 
Dodatkowo Hotel Sokół zapewnia klientom możliwość aktywnych ćwiczeń fizycznych 
i treningów w siłowni oraz Strefie Fitness.

Blue Diamond Hotel Active 
SPA ****

Sercem Spa Hotelu Blue Diamond jest specjalnie zaprojektowana Strefa Relaksu, składająca 
się m.in. z basenu z atrakcjami wodnymi i wbudowanym drink barem, kompleksu 4 saun 
i łaźni, strefy schładzania oraz nastrojowego tepidarium z podgrzewanymi leżakami. 
Dla osób ceniących aktywny wypoczynek hotel oferuje profesjonalnie przygotowaną 
siłownię. Na uwagę zasługuje bogata oferta usług Spa, w tym zabiegi pielęgnacyjne, 
kuracje wyszczuplające i ujędrniające, masaże i kompleksowe rytuały. Dodatkową atrakcję 
stanowią zróżnicowane pakiety day Spa, przygotowane pod kątem specyficznych wymagań 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Klienci cenią sobie ten obiekt za niepowtarzalną strefę 
wellness, profesjonalnie wykonywane zabiegi i wysoką jakość obsługi w Spa.
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Nazwa obiektu Standard 
obiektu Usługi Spa & Wellness

Grand Hotel Boutique ****

Na uwagę zasługuje nowoczesny basen, uzupełniający ofertę hotelu. W Studiu Wellness 
klienci bez wątpienia mogą zapomnieć o troskach dnia codziennego dzięki obecności 
sauny parowej oraz suchej, balii z krą lodową umożliwiającej idealne ochłodzenie orga-
nizmu po gorącej kąpieli w saunach. Dodatkowo znajdujące się w Studio Wellness jacuzzi 
pozwala na odprężenie ciała i umysłu. Dla osób lubiących poćwiczyć hotel udostępnia 
zestaw urządzeń fitness: rowerki, bieżnię i uproszczony atlas do podnoszenia ciężarów. 
W opinii gości część basenowa obiektu i odnowa biologiczna są warte polecenia. Klienci 
zwracają też uwagę na profesjonalną obsługę.

Dwór Kombornia ****

Bogata oferta Spa Dworu Kombornia to masaże, rytuały, zabiegi pielęgnacyjne ciała 
i zabiegi fizjoterapeutyczne. Z kolei strefa wellness składa się basenu, jacuzzi, saun i łaźni 
oraz groty solnej. Najlepsze opinie gości dotyczą profesjonalnych zabiegów w Spa i atrak-
cyjnej strefy wellness. Na uwagę zasługuje również różnorodność ofert promocyjnych 
Dworu, łączących rabaty na noclegi z ofertą Spa i wellness.

Hotel Arłamów ****

Należy zaznaczyć, iż Hotel Arłamów w konkursie Hotel Brand Awards 2016 otrzymał 
nagrodę SUPER STAR AWARD w dwóch kategoriach: SPA oraz HOLIDAY RESORT. Strefa 
relaksu Spa & wellness Hotelu Arłamów obejmuje 14 gabinetów zabiegowych oferujących 
zabiegi i rytuały na najwyższym poziomie, basen wewnętrzny z torami pływackimi 
i dodatkowymi atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci, zewnętrzny basen termalny 
z plażą do leżakowania, sauny, łaźnie i jacuzzi, salę do gimnastyki i jogi oraz strefę VIP 
Spa – przeznaczoną dla klientów oczekujących odrobiny luksusu. Dodatkowo klienci 
mają możliwość skorzystania z Bani Ruskiej – rytuału, skład w którego wchodzą m.in. 
sala biesiadna z kominkiem i stołem do bilardu, sauna sucha, Ruska Bania z widokiem 
na otaczającą przyrodę, sauna carska ze stołem do ceremonii saunowych, wewnętrzna 
i zewnętrzna wanna Spa z hydromasażem, czy prywatny taras zewnętrzny. Według 
opinii gości warte polecenia są zabiegi w Spa, imponujący basen zewnętrzny oraz 
profesjonalna obsługa. 

Źródło: Opracowanie własne

4. Hotelowe Spa – najnowsze trendy 

 � Sauna himalajska 
Sauna himalajska to klimatyczna sauna, w której panuje temperatura 60–65 

stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza nie przekracza 40%. W saunie himalajskiej, 
ściany obłożone są bryłami halitu – soli himalajskiej, a centralne jej miejsce zajmuje 
ogromny gong ze stopów miedzi i cyny, za którym znajduje się piec ogrzewający 
powietrze, wypełniony dużą ilością kamieni pochodzenia wulkanicznego. W mikro-
klimacie panującym w saunie himalajskiej, dzięki ciepłemu i delikatnie wilgotnemu 
powietrzu, następuje jonizacja istotnych dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowie-
ka pierwiastków, takich jak: jod, wapń, żelazo, magnez, potas, miedź, brom i selen. 
Dzięki temu sauna ta jest idealna dla osób cierpiących na schorzenia górnych dróg 
oddechowych, choroby reumatoidalne, nadciśnienie tętnicze, wspomaga również 
leczenie niektórych schorzeń skóry, takich jak, np. atopowe zapalenie skóry, a także 
leczy schorzenia stref intymnych [7].

 � Złoto Syberii 
Opiera ona swoje działanie o skład i właściwości krzewu rokitnika pospolitego, 

nazywanego Złotem Syberii. W saunie tej panują łagodne warunki, temperatura około 
40–45 stopni Celsjusza i wilgotność powietrza nieprzekraczająca 60–80%. Dzięki 
temu atmosfera tam panująca odpowiada wielu osobom, również tym, dla których 
korzystanie np. z sauny fińskiej jest zbyt uciążliwe. Centralnym i jednocześnie naj-
ważniejszym jej punktem jest kominek parowy, na szczycie którego znajduje się misa 
wypełniona owocami rokitnika. Para wydobywająca się spod niej ma na celu nie tylko 
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podgrzanie atmosfery pomieszczenia, ale i ogrzewanie owoców rokitnika, efektem 
czego wydobywany z nich aromat, lekko kwaśny posmak i duża ilość składników 
odżywczych, przenika do wilgotnego powietrza. Owoce rokitnika zawierają witaminę 
E, zwaną witaminą młodości, witaminę C, wiele aminokwasów i mikroelementów. 
Inhalacje powietrzem przepełnionym dobroczynnymi składnikami wprawiają w dobry 
nastrój, odprężają i przyspieszają regenerację organizmu [8].

 � Sauna różana
Sauna różana to romantyczna sauna z ozdobnymi rozetkami róż umieszczonymi 

w cedrowych ścianach. W centralnym miejscu umieszczony jest piec obudowany 
kamieniem marmurowym z naczyniem, gdzie przygotowywane są napary z płatków 
róż, emitując uspokajająco, łagodny, słodki zapach. W podstopnicach umieszczony 
jest podświetlany różany onyks. Temperatura w saunie różanej wynosi około 65–70 
stopni Celsjusza [5]. Sauna różana działa uspokajająco, a jej dodatkowym elementem, 
mającym również działanie odprężające na organizm człowieka, jest obecność muzyki 
ze specjalnie dobranych dźwięków harfy. 

 � Saltarium
Saltarium to wyrafinowana sauna, w której panuje temperatura 60–65 stopni 

Celsjusza, jej centralnym i najważniejszym elementem jest tężnia solna. Jest to 
drewniana struktura gałęzi tarniny, o które rozbijane są spadające krople solanki, 
idealnie kojąc problemy codzienności. Po bokach tężni umieszczone są dwa piece 
z ozdobnymi elementami. Ciepło powoduje, że woda jest odparowywana, pozosta-
wiając parę solną, która służy do inhalacji. Korzystanie z Saltarium wskazane jest dla 
osób z astmą lub z problemami dermatologicznymi. Wytwarzany aerozol jest bogaty 
w całą gamę cennych mikroelementów, takich jak: jod, brom, wapń, magnez, potas, 
żelazo, sód. Jod odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, powoduje 
także rozrzedzenie śluzu, co szczególnie docenią osoby zmagające się z chorobami gór-
nych dróg oddechowych. Na ich problemy skutecznie zadziała również brom, który 
rozszerza oskrzela. Natomiast wapń zawarty w aerozolu solanki posiada właściwości 
antyalergiczne [6].

5. Wybrane hotele Spa w Polsce

 � Hotel SPA Irena Eris, Krynica-Zdrój
Hotel Spa Irena Eris jest zwycięzcą plebiscytu „SPA Prestige Awards” i miejscem 

posiadającym bardzo dobre opinie zarówno wśród ekspertów z branży usług Spa, 
jak i wśród gości. Stylowy wystrój widoczny jest na każdym kroku – od luksusowych 
pokoi po basen i salę fitness z widokiem na dolinę Czarnego Potoku. Z kolei kame-
ralny klimat sprawia, że goście od progu mogą „zanurzyć” się w atmosferze pełnego 
odprężenia. Ciąg dalszy przyjemności czeka w instytucie z gabinetami oferującymi 
zabiegi firmowe dr Ireny Eris, masaże, kuracje Spa oraz kosmetykę lekarską (fot. 2). 
Pierwsza wizyta zaczyna się od profesjonalnej diagnozy skóry, na podstawie której 
ułożony zostaje indywidualny program pielęgnacyjny. Warte uwagi są zabiegi z wy-
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korzystaniem leczniczych wód. Na pełny obraz idealnej świątyni witalności składa się 
również zespół saun, strefa relaksu z podgrzewanymi fotelami i restauracja serwująca 
wyśmienitą i zdrową kuchnię [10].

Fot. 2. Centrum SPA, Hotel SPA Irena Eris, Krynica-Zdrój
Źródło: http://www.drirenaerisspa.pl/krynica-zdroj/galeria/galeria-zdjec (dostęp: 20.09.2016)

Hotel realizuje pobyty tygodniowe, weekendowe, pakiety świąteczne oraz syl-
westrowe. Proponowane programy zadowolą najbardziej wybrednych miłośników 
Spa. Można wybrać się na weekend w Spa, zdecydować się na program odchudzający 
z odnową biologiczną lub jogę z odnową biologiczną [4]. Jest również pakiet dla 
mężczyzn czy pakiet witalizujący.

 � Malinowy Zdrój Hotel Medical SPA, Solec-Zdrój
Hotel od lat zdobywa główną nagrodę w plebiscycie „Prestige SPA Awards”, w ka-

tegorii „Najlepsze medyczne Wellness & SPA” (fot. 3). Położony jest w uzdrowisku 
Solec-Zdrój, zasilanym przez lecznicze wody siarczkowe ze źródła „Malina”. Woda, 
ze względu na jej unikalny skład, stanowi podstawę balneoterapii, ale stosowana jest 
też w zabiegach fizykoterapii i kinezyterapii. Kuracjusze mogą skorzystać z gorących 
kąpieli w silnie stężonych roztworach wody siarczkowej. Działają one bakteriobójczo, 
a skóra dzięki ich właściwościom jest w lepszej kondycji, wody te pozytywnie wpływają 
również na pracę układu krążenia. Hotel oferuje także pakiet zabiegów balneopielę-
gnacji, skutecznych szczególnie w walce z cellulitem i wygładzaniem niedoskonałości 
cery. Uzupełniają je zabiegi ożywczo-zdrowotne z leśnych malin, a także reminera-
lizujące kąpiele błotne i ziołowe [11]. Ośrodek proponuje także zajęcia rekreacyjne 
i udział w programach kulturalnych. Na terenie obiektu znajdują się korty tenisowe 
i sala fitness, można zagrać w bilard i minigolfa [4].
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Fot. 3. Strefa Spa i wellness, Malinowy Zdrój Hotel Medical SPA
Źródło: http://www.malinowehotele.pl/malinowyzdroj/pl,page, 

malinowy_zdroj_malinowe_hotele,121,.html (dostęp: 20.09.2016)

6. Podsumowanie
Wzrost konkurencyjności powoduje pojawianie się coraz bardziej złożonych 

koncepcji wellness, które tworzone są dla bardziej wymagającego klienta. Kwestia 
skuteczności zabiegów Spa staje się również coraz bardziej dominująca i ważna dla 
potencjalnych klientów. Menedżerowie obiektów Spa stają przed nowymi wyzwaniami 
ze strony klientów, takimi jak tęsknota za relaksem i harmonią, idąca w parze z wyso-
kimi kompetencjami medycznymi. Dodatkowo, personalizacja zabiegów, biorąca pod 
uwagę indywidualne potrzeby zdrowotne klienta, wydaje się dzisiaj być niezbędnym 
elementem proponowanych pakietów. 

Należy zaznaczyć, iż całościowe i zintegrowane koncepcje, w tym doradztwa 
dietetycznego włączone do oferty, są istotnymi czynnikami wyróżniającymi na tle 
innych hoteli. Właściciele obiektów Spa i wellness powinni zaspokoić te nowe oczeki-
wania i potrzeby klientów. Ze wzbogaconą ofertą i pojawieniem się nowych koncepcji 
wiąże się więcej szkoleń i dlatego wszystkie tego rodzaju działania pociągają za sobą 
wzrost kosztów działalności. Jednak przesunięcie w kierunku większych kompeten-
cji medycznych i terapeutycznych powinno być także postrzegane przez właścicieli 
obiektów Spa i wellness jako szansa zwłaszcza dla branży hotelarskiej w zakresie 
zwiększenia dochodów. 

Rynek usług Spa jest coraz bardziej nasycony, a konkurencja i wymagania klientów 
są coraz większe. Rzetelna wiedza na temat branży usług Spa i wellness, jej trendach, 
aktywności, konkurencji i oczekiwaniach potencjalnych gości z pewnością daje prze-
wagę w walce o popularność i rozpoznawalność, a tym samym większą sprzedaż [2].

Moda na ruch i aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, naturalne produkty ma 
coraz większy wpływ na decyzje zakupowe, w tym rezerwacje dokonywane w hotelach 
typu Spa i wellness. Turystyka wellness jest rosnącym segmentem, ponieważ goście 
coraz chętniej integrują swój zdrowy tryb życia z podróżami [13].
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W Polsce działa wiele obiektów hotelarskich na najwyższym europejskim pozio-
mie, których Spa nie odbiegają od światowych standardów, a rozwój tych usług jest 
kluczowy dla przyszłości hoteli. Bez tego typu usług hotel może stracić wielu klientów. 

W XXI w. zapotrzebowanie na zdrowie i dobre samopoczucie każdego człowieka 
jest na pewno megatrendem, a obszar usługowy wellness i spa bezwzględnie usługą 
podstawową nowej dziedziny hotelarstwa: hotelarstwa wellness i Spa, w którym 
hotelarz musi zaoferować gościowi nie tylko dobry nocleg i dobre jedzenie, ale także 
dobre samopoczucie. 
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Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW 
REZYDENCJONALNYCH WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO W ROZWOJU TURYSTYKI 
KULTUROWEJ KULINARNEJ

Streszczenie
Turystyka kulinarna to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się form turystyki 

kulturowej. Ze względu na czystość środowiska przyrodniczego, bogatą historię i dziedzictwo 
kulturowe, a także dużą liczbę obiektów rezydencjonalnych, takich jak: zamki, pałace i dwory, 
które coraz częściej pełnią funkcję muzeów, hoteli i restauracji, województwo podkarpackie jest 
regionem o bardzo dużym potencjale w kontekście rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej. 
Zaprezentowane w niniejszym artykule wyniki przeprowadzonych badań, analiza dostępnej 
literatury oraz własne obserwacje pozwalają na prześledzenie przystosowania oferty wybra-
nych obiektów rezydencjonalnych województwa podkarpackiego na potrzeby tego specyficz-
nego rodzaju turystyki. W końcowej części opracowania sformułowano kilka wniosków oraz 
wskazówek dotyczących dalszego rozwoju tej formy turystyki w województwie podkarpackim. 

Słowa kluczowe: województwo podkarpackie, obiekty rezydencjonalne, turystyka kulturo-
wa, turystyka kulinarna

THE USE OF RESIDENTIAL BUILDINGS 
OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP IN THE 

DEVELOPMENT OF CULTURAL CULINARY TOURISM 

Summary
Culinary tourism is now one of the fastest growing forms of cultural tourism. Due to the 

purity of the natural environment, rich history and cultural heritage as well as a large number 
of residential buildings such as castles, palaces and manor houses which increasingly function 
as museums, hotels and restaurants, Podkarpackie Voivodeship is a region with great potential 
in terms of cultural culinary tourism development. The results of conducted study presented 
in this article as well as an analysis of the available literature and own observations allow to 
trace the adaptation of the offer of selected residential buildings of Podkarpackie Voivodeship 
for this specific type of tourism. In the final part of the study some conclusions and guidelines 
on the further development of this form of tourism in Podkarpackie Voivodeship were formu-
lated.

Keywords: Podkarpackie Voivodeship, residential buildings, cultural tourism, culinary tourism
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1. Wprowadzenie

Województwo podkarpackie to bez wątpienia jeden z najciekawszych turystycz-
nie regionów Polski. Wśród pozostałości prezentujących bogactwo historii i kultury 
tego obszaru, na szczególną uwagę zasługują podkarpackie zamki, pałace i dwory. 
Są to obiekty, które po odrestaurowaniu bardzo często zamienia się na muzea lub 
hotele z częścią gastronomiczną (restauracyjną). Z tego względu obiekty te przycią-
gają coraz większe rzesze turystów, również miłośników turystyki kulinarnej, która 
jest specyficznym rodzajem turystyki kulturowej. Dzięki temu odwiedzający mają 
okazję w pełni zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i niezwykłą różnorodnością 
województwa podkarpackiego.

Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce w ostatnich latach jest niezwykle dynamiczny. 
Z całą pewnością przyczynia się do tego popularność różnego rodzaju programów 
kulinarnych oraz imprez i wydarzeń (targów, festiwali, konkursów, warsztatów itp.) 
organizowanych w całym kraju [8]. Wydarzenia te łączą się w sposób spójny z tury-
styką kulturową, ponieważ konsumpcja żywności posiada wieloaspektowy wymiar. 
Sam smak potraw pozostaje natomiast w ludzkiej pamięci w sferze podróży wspo-
mnieniowej. Turystyka kulinarna staje się również coraz bardziej popularną ofertą 
turystyczną biur podróży [20]. Z kolei specjalnie przygotowane przewodniki oraz 
strony internetowe dostarczają potencjalnemu turyście informacji na temat najcie-
kawszych miejsc związanych z kulinariami, a także imprez i wydarzeń tematycznych. 
Powstało nawet Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej [8].

Celem opracowania jest analiza przystosowania oferty wybranych obiektów 
rezydencjonalnych województwa podkarpackiego na potrzeby turystyki kulturowej 
kulinarnej. W punkcie 2, 3 i 4 dokonano krótkiej charakterystyki tej formy tury-
styki, zaprezentowano żywność tradycyjną i regionalną jako specyficzny produkt 
turystyczny województwa podkarpackiego, a także przedstawiono wybrane obiekty 
rezydencjonalne w regionie, które przyczyniają się do rozwoju turystyki kulturowej 
kulinarnej. W części badawczej szczególną uwagę poświęcono czterem obiektom 
historycznym – zamkom w Łańcucie i Przecławiu, dworowi w Jarosławiu oraz pała-
cykowi w Łańcucie. Dzięki wywiadom przeprowadzonym z osobami zatrudnionymi 
w wyżej wymienionych obiektach możliwe było prześledzenie ich historii, zapoznanie 
się z aktualnym stanem i charakterem oraz przystosowaniem do potrzeb turystyki 
kulturowej kulinarnej. Zastosowane metody badawcze obejmowały ponadto analizę 
dostępnych materiałów źródłowych, a także opinie z własnych obserwacji.

2. Turystyka kulinarna jako forma turystyki kulturowej

Dziedzictwo kulinarne jest jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa 
kulturowego danego obszaru. Każdy region posiada własną, kształtowaną przez wieki 
unikatową kuchnię, charakteryzującą się przekazywanymi z pokolenia na pokolenie 
przepisami kulinarnymi. Bardzo często są to potrawy kuchni chłopskiej, które obecnie 
stanowią szczególną atrakcję turystyki wiejskiej [10].
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Propagowanie tematyki kulinarnej różnych kultur, narodów i regionów jest obec-
nie szeroko rozpowszechnione. W dzisiejszych czasach turyści coraz częściej szukają 
przede wszystkim potraw związanych z lokalną tradycją kulinarną. Chcą zasmakować 
tradycyjnych potraw, poznać ich historię oraz kulturę kulinarną regionów, z których 
pochodzą, a także zapamiętać wspomnienie poznanych smaków. 

Powyższe przesłanki stały się przyczyną rozwoju tzw. turystyki kulinarnej. Jedna 
z definicji tej formy turystyki mówi, że jest to „szczególny typ podróżowania, którego 
celem jest poznawanie tajników miejscowej kuchni, próbowanie, czy raczej «doświad-
czanie» jedzenia danego kraju czy regionu. O jej sukcesie decyduje poznawczy cha-
rakter samej podróży. Turystyka kulinarna jest bowiem formą turystyki kulturowej. 
Poznając dania i produkty kulinarne danego regionu, poznajemy jednocześnie jego 
kulturę, zabytki i przyrodę” [12].

Degustacja potraw i produktów żywnościowych jest nadrzędnym celem podróży 
kulinarnych. Wpływa ona na zachowania samych turystów, w tym na proces podejmo-
wania decyzji o kierunku i czasie wyjazdu, a także na jego formę. Ponadto turystyka 
w tym wydaniu spełnia ważną funkcję społeczną – rozwija u turystów świadomość 
różnorodności kulinarnej, pomaga poznać, zrozumieć oraz docenić tradycje kuchni 
regionalnych, jak również związane z nimi wartości kulturowe, tym samym przyczy-
niając się do lepszego poznania odwiedzanych społeczności.

Zwyczaje żywieniowe ludzi są jednym z ostatnich elementów ulegających zmianie 
w procesach globalizacyjnych [7]. Żywność tradycyjna i regionalna, oprócz tego, że 
jest materialnym przejawem zwyczajów i obyczajów żywieniowych, stanowi również 
niezwykle bogaty w treści i różnego rodzaju powiązania element kultury, bez któ-
rego kultura ogólnonarodowa byłaby znacznie uboższa [1]. Dlatego tak istotne jest 
podtrzymywanie polskich tradycji żywnościowych, a turystyka kulturowa kulinarna 
wydaje się być idealnym środkiem do realizacji tego celu. Tym bardziej że łączy się 
z poznawaniem kultury i przyrody różnych regionów kraju [4], równocześnie napę-
dzając ich rozwój gospodarczy [2].

3. Żywność tradycyjna i regionalna jako specyficzny 
produkt turystyczny województwa podkarpackiego

Województwo podkarpackie jest jednym z regionów Polski, gdzie tradycje kulinarne 
są wciąż żywe i praktykowane w sposób niekomercyjny. Niewątpliwie przyczyniają się 
do tego warunki przyrodnicze, czystość ekologiczna regionu, a także bogactwo recep-
tur i metod wytwarzania szerokiego wachlarza wyrobów tradycyjnych i regionalnych. 
Województwo podkarpackie zajmuje również pierwsze miejsce pod względem liczby 
produktów wpisanych (215 [21]) na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi [9]. Na liście tej znajdują się takie produkty, jak np.: Podkar-
packi miód spadziowy, wędliny z Górna, Pilzna, Markowej czy Głogowa Małopolskie-
go, ser kozi „Wołoski”, ogórki kiszone z Handzlówki, chleb razowy łańcucki na liściu 
kapusty, proziaki, amoniaczki korniaktowskie, krupiak, olej podkarpacki, powidła 
krzeszowskie, pierożki leżachowskie (pieczone z kaszą gryczaną) i wiele innych [13].
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W ostatnich latach w województwie podkarpackim powstało wiele karczm, 
zajazdów, oberży i tym podobnych lokali gastronomicznych, gdzie zakosztować 
można potraw wywodzących się z ludowej kuchni. Ważną rolę odgrywają też obiekty 
rezydencjonalne, typu zamki, pałace i dwory, które same w sobie stanowią atrakcję 
turystyczną, a dodatkowo serwuje się w nich potrawy kuchni staropolskiej, myśliwskiej 
i regionalnej. Z kolei w gospodarstwach agroturystycznych województwa podkarpac-
kiego odwiedzający mogą poznać smak potraw i produktów regionalnych, jak również 
zaznajomić się z ich recepturami oraz sposobami przygotowania [9].

Kuchnia ludowa, oparta na tradycyjnej chłopskiej żywności, jest ważnym elemen-
tem produktu turystycznego województwa podkarpackiego [5]. Jednakże produkt 
ten może być w dalszym ciągu rozwijany i promowany, a przyczyniają się do tego 
niewątpliwie rosnące potrzeby konsumentów, a także kreatywność usługodawców 
i wytwórców. Dobrym przykładem działań zachęcających do uprawiania turystyki 
kulturowej kulinarnej jest organizacja festynów oraz festiwali gastronomicznych 
[6]. W województwie podkarpackim organizowane są liczne imprezy kulinarne, 
wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim takie wydarzenia, jak: „Mię-
dzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości Ekogala” w Rzeszowie, 
„Festiwal Podkarpackich Smaków” w Górnie, „Krzeszowskie Powidlaki”, „Dzień 
Chleba” w Dźwiniaczu Dolnym, „Włościańskie Jadło” w Giedlarowej czy też impreza 
pt. „Starych potraw smak i urok” w Błażowej [11].

4. Obiekty rezydencjonalne województwa 
podkarpackiego a rozwój turystyki kulinarnej

W dzisiejszych czasach dziedzictwo historyczne, kulturowe i architektoniczne 
w postaci zamków, pałaców i dworów pełni bardzo dużą rolę w rozwoju turystki. 
Obiekty te są obecnie często przekształcane w muzea, ośrodki kulturalne, hotele 
z częścią gastronomiczną (restauracyjną), co sprawia, że przyciągają kolejnych od-
wiedzających. Dzięki ich nowej funkcji stają się dostępne i lepiej przystosowane do 
potrzeb dzisiejszych turystów, pragnących zapoznać się z ich historią i poczuć swoistego 
„ducha czasu”, jak również skorzystać z oferowanych przez nie usług. Coraz częściej 
są też wykorzystywane na potrzeby turystyki kulturowej kulinarnej. Nie inaczej rzecz 
się ma z obiektami rezydencjonalnymi w województwie podkarpackim – regionie tak 
bogatym i tak różnorodnym, jeśli idzie o tego rodzaju obiekty.

Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych obiektów tego rodzaju w województwie 
podkarpackim jest renesansowy zamek w Krasiczynie. Wewnątrz budynku znajduje 
się hotel, restauracja, a nawet winiarnia. Zamkowa restauracja słynie z serwowania 
staropolskich dań, jak również może pochwalić się własnymi wyrobami cukierniczymi. 
Zamek otacza rozległy park, w którym turyści mogą odpocząć w otoczeniu różnych 
gatunków drzew i krzewów [14].

Kolejnym przykładem przystosowania obiektu rezydencjonalnego na potrzeby 
turystyki kulturowej kulinarnej jest zamek w Baranowie Sandomierskim. Wzniesiony 
pod koniec XVI w., uważany jest za jedną z pereł renesansu w Polsce i nosi miano 
małego Wawelu [3]. Obiekt posiada 54 miejsca noclegowe, a specjalnie wygospoda-
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rowane sale umożliwiają przeprowadzanie konferencji. Ponadto na terenie zamku 
znajduje się restauracja „Magnacka”, która może ugościć ponad 140 osób. Oferuje 
ona swoim gościom przede wszystkim kuchnię staropolską i regionalną. Dysponuje 
również szeroką gamą win, które doskonale harmonizują z tradycyjną kuchnią [15]. 
Co roku na zamku w Baranowie Sandomierskim odbywa się Festiwal Kuchni Dwor-
skiej – impreza mająca na celu kultywowanie świątecznych magnackich zwyczajów 
i tradycji kulinarnych, jak również Kiermasz Wielkanocny [16].

Jednym z lepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych w województwie 
podkarpackim jest dwór Kombornia. W istocie jest to luksusowy hotel obejmujący 
10-hektarowy zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Odtworzono w nim sady z tra-
dycyjnymi odmianami drzew i krzewów owocowych, warzywniaki, a także ogród 
ziołowy oraz niewielką winnicę. Własne produkty są składnikiem tradycyjnych dań 
serwowanych w dworskiej restauracji znajdującej się w parterowej – reprezentacyjnej 
przestrzeni budynku [17].

Przedstawiając obiekty rezydencjonalne województwa podkarpackiego, oczywiście 
nie można zapomnieć o zamku w Łańcucie. Ta XVII-wieczna rezydencja magnacka 
jest jednym z najbardziej znanych zabytków regionu. Oprócz zamku odwiedzający 
mogą również zwiedzić należące do niego stajnie oraz powozownię, jak również 
pospacerować i odpocząć w otaczającym cały kompleks okazałym parku. Znajdująca 
się w obiekcie Restauracja Zamkowa specjalizuje się w kuchni polskiej i staropolskiej. 
Można tu także skosztować słynnych rosolisów i likierów przygotowywanych według 
receptur hrabiego Potockiego [8].

Innym istotnym obiektem na kulinarnej mapie województwa podkarpackiego jest 
znajdujący się również w Łańcucie Hotel i Restauracja Pałacyk. Obecnie zabytkowa 
willa „Pałacyk” mieści w swoich wnętrzach hotel, restaurację i kawiarnię. Obiekt ten 
jest często odwiedzany przez gości ze świata kultury, arystokracji, polityki oraz biz-
nesu. Miejscowa kuchnia nawiązuje przede wszystkim do staroszlacheckich tradycji 
oraz współczesności, a w menu można znaleźć 30 tradycyjnych potraw [8].

Zamek w Przecławiu to kolejny przykład renesansowej rezydencji. Obecnie należy 
do prywatnego właściciela, a w jego wnętrzach znajduje się muzeum. Obiekt świadczy 
również usługi noclegowe i gastronomiczne. Restauracja serwuje dania nawiązujące 
do kuchni tradycyjnej i regionalnej. Oferowane są także wykwintne wina. W zamku 
organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz konferencje, szkolenia 
czy spotkania firmowe [18].

Ostatnim z przedstawionych w tej części pracy obiektów rezydencjonalnych jest 
Dwór Hetman w Jarosławiu. Jego historia sięga lat 1464–1472. Obecnie w jego murach 
znajduje się hotel i restauracja oferująca tradycyjne, staropolskie potrawy. Cały obiekt 
otoczony jest dużym ogrodem, w którym odwiedzający mogą się zrelaksować [19]. 

Powyżej opisane zamki, pałace i dwory to jedynie najbardziej znane obiekty 
rezydencjonalne w województwie podkarpackim. Trzeba jednak pamiętać, że takich 
obiektów jest dużo więcej. Ich coraz częstsza adaptacja na hotele i pensjonaty z czę-
ścią gastronomiczną niewątpliwie przyczynia się do rozwoju turystyki kulturowej 
kulinarnej w regionie.
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5. Metodyka badań

W badaniach wykorzystano kwestionariusz wywiadu składający się z 16 pytań 
otwartych i zamkniętych. Przeważały pytania otwarte. Dzięki zastosowaniu tejże 
metody uzyskano możliwie najbardziej wiarygodne i sprawdzone informacje. Wywiady 
przeprowadzono z pracownikami czterech restauracji znajdujących się w obiektach 
rezydencjonalnych w Przecławiu, Łańcucie i Jarosławiu. W większości przypadków 
rozmawiano z kelnerami, z uwagi na brak czasu osób z personelu zarządzającego.

6. Wyniki badań i ich omówienie

Wszystkie cztery obiekty, w których przeprowadzono wywiady, zostały odre-
staurowane (tab. 1). Z wyjątkiem „Pałacyku” we wszystkich urządzono muzeum. 
Ponadto zamek w Łańcucie i Dwór „Hetman” w Jarosławiu posiadają biblioteki. Jeśli 
idzie o infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową, to wyposażony w nią jest jedynie 
zamek w Łańcucie (kort tenisowy i sala sportowa). Kolejnym ważnym aspektem 
w kontekście rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej jest zapewnienie odwiedza-
jącym odpowiedniej bazy noclegowej. W tym wypadku wszystkie cztery obiekty ją 
posiadają (w formie pokoi gościnnych lub hotelu).

Biorąc pod uwagę same restauracje znajdujące się w opisywanych obiektach, trzeba 
stwierdzić, że łączy je stylizacja nawiązująca do czasów świetności danego obiektu, jak 
również dominacja kuchni staropolskiej. Jedynie w przypadku zamku w Przecławiu 
kuchnia została określona jako „europejska”. Niemniej wszystkie cztery restauracje 
mogą się pochwalić bogatym menu nawiązującym do kuchni tradycyjnej. Podobny 
jest też zakres imprez organizowanych w badanych obiektach – począwszy od uroczy-
stości rodzinnych, takich jak: chrzciny, komunie, wesela czy stypy, poprzez spotkania 
biznesowe, szkolenia i konferencje, kończąc na wydarzeniach, często organizowanych 
cyklicznie – koncertach, kursach, konkursach winiarskich itp.

Bardzo ważnym elementem podróży w dzisiejszych czasach jest stały dostęp do 
Internetu – często kluczowe kryterium w procesie wyboru miejsca docelowego. Dla-
tego też również w zabytkowych obiektach rezydencjonalnych dostęp do Internetu 
musi być zapewniony. Podobnie jest w analizowanych obiektach. Wszystkie cztery 
restauracje posiadają też swoje strony internetowe, które są aktualizowane raz na 
rok. Jedynie zamek w Łańcucie posiada stronę w innych wersjach językowych niż 
polska – angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej.

Tab. 1. Zestawienie prezentujące rezultaty przeprowadzonych badań

Miejscowość Przecław Łańcut Łańcut Jarosław

Nazwa restauracji „Restauracja zamkowa” Restauracja „Zamkowa” Restauracja „Pałacyk” Dwór „Hetman”

Rok powstania 1518–1529 1960 (restauracja) 1904 XIX w.

Kategoria obiektu 
rezydencjonalnego zamek zamek pałac dwór

Stan techniczny 
obiektu odrestaurowany odrestaurowany odrestaurowany odrestaurowany
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Miejscowość Przecław Łańcut Łańcut Jarosław

Oferta kulturalno-
-oświatowa muzeum biblioteka, muzeum nie posiada biblioteka, muzeum

Infrastruktura rekre-
acyjno-wypoczynkowa nie posiada kort tenisowy i sala 

sportowa nie posiada nie posiada

Baza noclegowa pokoje gościnne pokoje gościnne hotel hotel

Wystrój wnętrz 
restauracji

stylizowane na czasy 
świetności obiektu

stylizowane na czasy 
świetności obiektu

stylizowane na czasy 
świetności obiektu

stylizowane na czasy 
świetności obiektu

Dominujące menu kuchnia europejska kuchnia staropolska kuchnia staropolska kuchnia staropolska

Przykładowe potrawy 
nawiązujące do kuchni 
tradycyjnej

- pachnący majeran-
kiem staropolski żur 
z podpiekaną białą kieł-
basą i jajeczkiem prze-
piórczym,
- chrupiący rarytas ka-
czy z czarną soczewicą 
i warzywami

- Jabłko Księżnej 
Lubomirskiej, 
- kurczak po hrabiow-
sku, 
- żurek staropolski,
- pieczeń huzarska,
- Sola a’la Sobieski,
- roletki z indyka,
- pieczeń wieprzowa

- żur staropolski,
- schab wieprzowy 
panierowany, 
- placki ziemniaczane,
- kapuśniak galicyjski, 
- golonka pieczona 
w piwie, 
- Jabłko Księżnej 
Lubomirskiej

- pierś z kaczki,
- sandacz na kapuście 
duszony w białym wi-
nie,
- gęsina na sposób 
orientalny, 
- dzik

Organizowane imprezy 
okolicznościowe i wy-
darzenia

chrzciny, komunie, 
wesela, imprezy 
i spotkania biznesowe, 
szkolenia, degustacje 
win, biesiady przy ogni-
sku i grillu, imprezy 
taneczne, koncerty

chrzciny, komunie, 
wesela, imprezy bizne-
sowe, imprezy kultu-
ralne (festiwal muzyki 
kameralnej w maju), 
plenery malarskie i fe-
stiwal Laterna Magica 
(w czerwcu), Kursy 
Mistrzowskie im. Z. 
Brzewskiego (w lipcu), 
konkursy winiarskie 
(w sierpniu)

chrzciny, komunie, 
wesela, studniówki, 
osiemnastki, stypy, 
urodziny, imieniny, 
rocznice, usługi 
cateringowe, imprezy 
biznesowe, wykłady, 
konferencje, szkolenia, 
kursy florystyczne

chrzciny, komunie, 
wesela, kinderbale, 
studniówki, stypy, 
imprezy i spotkania 
biznesowe, szkolenia, 
konferencje

Dostęp do Internetu 
w obiekcie tak tak tak tak

Strona internetowa tak tak tak tak

Jak często strona jest 
aktualizowana raz na rok raz na rok raz na rok raz na rok

Wersje językowe strony 
internetowej polska polska, angielska, nie-

miecka, ukraińska polska polska

Stanowisko  
respondenta kelner właściciel restauracji kelner kelner/recepcjonista

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki badań przedstawione w tabeli 1 pokazują, że analizowane obiekty rezy-
dencjonalne z województwa podkarpackiego, reprezentowane przez dwa zamki, jeden 
pałac i jeden dwór, posiadają dość zbliżoną ofertę w zakresie usług gastronomicznych. 
Można więc mówić o pewnej jednorodności i spójności w kreowaniu produktu tu-
rystycznego tworzonego na potrzeby klientów – miłośników turystyki kulturowej 
kulinarnej. Produkt ten wydaje się być dostosowany do wymagań tego segmentu 
turystów, ponieważ oparty jest przede wszystkim na historii, tradycji i dziedzictwie 
kulturowym tego regionu.

7. Podsumowanie i wnioski

Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie przystosowania oferty 
wybranych obiektów rezydencjonalnych województwa podkarpackiego na potrzeby 
turystyki kulturowej kulinarnej. Na podstawie analizy dostępnej literatury, własnych 
obserwacji, jak również wyników przeprowadzonych badań można sformułować kilka 
podstawowych wniosków:
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1. Obiekty rezydencjonalne bez wątpienia odgrywają dużą rolę w rozwoju turystyki 
kulturowej kulinarnej, a ich wykorzystanie w tego rodzaju działalności stwarza 
obiektom historycznym drugą szansę i tym samym możliwość na ponowne zaist-
nienie poprzez świadczenie usług gastronomicznych, noclegowych, edukacyjnych 
i wypoczynkowych.

2. Bogate dziedzictwo kulturowe województwa podkarpackiego, kultywowanie 
tradycji, różnorodność tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych, 
imprez kulinarnych, jak również duża liczba obiektów historycznych – zamków, 
pałaców i dworów oraz unikatowe walory turystyczne i dobry stan środowiska 
naturalnego stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki kulturowej kuli-
narnej w tym regionie.

3. Niewątpliwie bardzo dużą rolę w przywracaniu świetności obiektom rezydencjo-
nalnym odgrywają środki pozyskiwane z funduszy europejskich. Dopóki istnieje 
taka możliwość, właściciele i organy zarządzające tego typu obiektami powinni 
ubiegać się o dotacje mające na celu rewitalizację tychże obiektów, jak również 
przystosowanie ich do dzisiejszych potrzeb społeczeństwa, w tym turystycznych.

4. Analizowane obiekty historyczne prezentują dość zbliżoną ofertę, jeśli idzie o ich 
przystosowanie do turystyki kulturowej kulinarnej. Wskazana byłaby większa 
dywersyfikacja wyrobów i usług przez nie świadczonych, a także lepsze wyko-
rzystanie potencjału zarówno tych obiektów, jak i całego regionu. Współpraca 
pomiędzy różnymi podmiotami oraz tworzenie kompleksowych produktów 
turystycznych może przynieść dużo korzyści. Dzięki temu oferty mogłyby się 
uzupełniać i zmniejszyć zagrożenie związane z konkurencją.

5. Konieczne jest zintensyfikowanie działań związanych z marketingiem interne-
towym. W dzisiejszym świecie nie wystarczy już tylko posiadanie własnej strony 
internetowej. Przede wszystkim musi ona być na bieżąco aktualizowana, a także 
posiadać kilka wersji językowych tak, aby oferta była również dostępna dla tury-
stów z zagranicy. Z pewnością dużo korzyści w promocji i dystrybucji produktu 
przynosi szersze wykorzystanie nowych technologii, możliwości, jakie dają tzw. 
social media, aplikacje mobilne, „grywalizacja” czy też wirtualna rzeczywistość.

6. Niniejsze badania obejmowały jedynie stronę podażową rynku. Wskazane jest 
przeprowadzenie badań obejmujących stronę popytową, tj. turystów i zapoznanie 
się z ich opinią na temat przystosowania obiektów rezydencjonalnych wojewódz-
twa podkarpackiego na potrzeby turystyki kulturowej kulinarnej.
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-produktow-tradycyjnych (dostęp: 27.02.2017).
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WALORY TURYSTYCZNE MIASTA PRZEMYŚLA 
I OKOLIC W ASPEKCIE BADAŃ ANKIETOWYCH

Streszczenie
Przemyśl uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, zarówno pod względem 

położenia, jak i licznych zabytków. Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni jest jednym 
z walorów turystycznych Przemyśla, dzięki któremu powstaje ciekawy układ przestrzenny 
miasta, co z kolei sprzyja rozwojowi różnorodnych form turystyki i zagospodarowania prze-
strzennego. To właśnie różnorodność oferty danego obszaru ma istotny wpływ na atrakcyjność 
odwiedzanych miejsc, a tym samym determinuje wybory turystów.

Głównym celem artykułu jest określenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla na 
podstawie opinii jego mieszkańców i  turystów. Przyjęto hipotezę, że Przemyśl jest bardzo 
atrakcyjnym miastem pod względem kulturowym, historycznym i geograficznym, jednak 
pomimo wielu podejmowanych działań, miasto nie  wykorzystuje swojego potencjału tury-
stycznego. Badania ankietowe przeprowadzono w okresie sierpień–październik 2015 r. wśród 
mieszkańców miasta i odwiedzających je turystów. Wśród najważniejszych atrakcji turystycz-
nych miasta, zarówno mieszkańcy miasta, jak też turyści najczęściej wymieniali obiekty zabyt-
kowe. Z kolei imprezy kulturalno-rozrywkowe są mało znane i były wskazywane sporadycznie 
w odpowiedziach obu grup respondentów. Zdaniem mieszkańców i turystów miasto Przemyśl 
jest atrakcyjne turystycznie i posiada duży potencjał turystyczny, który nie jest w pełni wy-
korzystany. Główną tego przyczyną jest mało zauważalna i nieskuteczna promocja zasobów 
i walorów turystycznych przez władze miasta.

Słowa kluczowe: walory turystyczne, atrakcyjność turystyczna, Przemyśl, badania ankietowe

TOURIST VALUES OF THE CITY OF PRZEMYŚL AND 
THE SURROUNDING AREA IN THE ASPECT  

OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY

Summary
Przemyśl is considered to be one of the most beautiful towns in Poland both in terms of its 

location and numerous historical monuments. Diversified landform is one of Przemyśl tourist 
values, thereby spatial arrangement of town is created which in turn favours development of 
various forms of tourism and land use. It is just diversity of services for a given area that has 
a significant influence on the attractiveness of visited places, determining tourists’ choices in 
this manner. 

The main aim of this paper was to evaluate tourist attractiveness of Przemyśl town based 
on the opinion of its inhabitants and tourists. It has been hypothesized that the town is very 
attractive in cultural, historical and geographic term; however, despite of many activities that 
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have been carried out, Przemyśl does not get the most of tourist potential. The questionnaire 
research was carried out in August-September 2015 with inhabitants and tourist visiting 
Przemyśl. Amongst the greatest tourist attractions of the town, Przemyśl inhabitants as well 
as tourists most often listed historical monuments. In turn cultural and light entertainment 
events are little-known and were indicated occasionally by the two groups of responders. In the 
opinion of Przemyśl inhabitants and tourists, the town is attractive and has great tourist po-
tential that is not fully used. One of the main reasons for this is unnoticeable and insufficient 
promotion of tourist resources and advantages of the town by its authorities.

Keywords: tourist values, tourist attractiveness, Przemyśl, questionnaire research

1. Wprowadzenie

Możliwości rozwoju turystyki na danym obszarze są determinowane przez szereg 
czynników o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich podstawowe znaczenie mają 
występujące na danym obszarze zasoby i walory turystyczne, które jednak coraz 
częściej są wynikiem działalności człowieka mającej na celu wykreowanie atrakcji 
mogących przyciągnąć turystów na dany obszar.

Walory turystyczne definiowane są również jako „dobro lub zespół dóbr danych 
przez naturę, historię lub działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny” 
[8]. Kowalczyk [7] rozumie to pojęcie jako „całość elementów środowiska naturalnego 
i poza przyrodniczych (kulturowych lub inaczej antropogenicznych), które są przed-
miotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej danego 
miejsca, miejscowości lub obszaru”. Natomiast Kaczmarek [4] w swojej publikacji 
stwierdza, że „walory turystyczne stanowią wszystko to, co leży w sferze bezpośred-
niego zainteresowania turysty i w większości przypadków decyduje o wyborze miejsca 
spędzania weekendów, ferii czy wakacji”.

Walory turystyczne można dzielić według różnych kryteriów. Stosując kryterium 
genezy, dzielimy je na: walory środowiska przyrodniczego oraz walory środowiska 
antropogenicznego. Natomiast podział uwzględniający kryterium funkcjonalne 
wyróżnia walory: wypoczynkowe, specjalistyczne i krajoznawcze. Walory kształtują 
strukturę przestrzenną podróży i stanowią główną siłę przyciągania turystów. Mają 
charakter materialny lub niematerialny, są elementem przyrody lub dziełem człowie-
ka, ich rozwój jest konsekwencją udostępniania dotychczas niezagospodarowanych 
zasobów przyrody lub ich tworzenia przez człowieka. Infrastruktura dostosowana do 
rodzajów walorów pozwala na ich turystyczne wykorzystanie oraz na przyjazd i pobyt 
w miejscowości i regionie turystycznym [2]. Niezależnie od przyjętych definicji walory 
turystyczne same mogą stanowić atrakcję turystyczną i być głównym elementem 
wpływającym na atrakcyjność turystyczną miasta lub regionu.

Głównym celem artykułu jest określenie atrakcyjności turystycznej miasta 
Przemyśla na podstawie uzyskanej opinii od jego mieszkańców i turystów. Przyjęto 
hipotezę, że Przemyśl jest bardzo atrakcyjnym miastem pod względem kulturowym, 
historycznym i geograficznym, jednak pomimo wielu działań promocyjnych oraz 
zrealizowanych inwestycji miasto nie wykorzystuje swojego potencjału turystyczne-
go. Jako cele szczegółowe przyjęto ustalenie wiodących form turystyki, które mogą 
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wpłynąć na ożywienie ruchu turystycznego i rozwój miasta, dokonanie oceny atrak-
cyjności poszczególnych obiektów turystycznych i imprez kulturalnych, wskazanie 
barier w rozwoju turystyki, a także rekomendacje działań, jakie należy podjąć, by 
wykorzystać w większym stopniu potencjał miasta Przemyśla i jego okolic.

2. Charakterystyka walorów turystycznych Przemyśla i okolic

Przemyśl, jedno z najstarszych miast Polski, położone na stokach Zniesienia 
i Winnej Góry, w miejscu, gdzie ostatnie wzniesienia Pogórza Przemyskiego i Dy-
nowskiego, będące progiem Karpat, stykają się z Kotliną Sandomierską i Kotliną 
Samborską, tworząc przejście tzw. Bramę Przemyską, która odgrywa od tysiąca lat 
rolę strażnika szlaku komunikacyjno-handlowego. Drożność Bramy Przemyskiej od 
niepamiętnych czasów wykorzystywana była nie tylko dla celów komunikacyjnych 
i osadniczych, było to także przejście dla hord wojowników i łupieżców oraz licznych 
ludów koczowniczych [15]. Strategiczne położenie Przemyśla było przyczyną licznych 
walk o posiadanie tych ziem. Gród położony jest nad Sanem w brzeżnej strefie Karpat, 
w miejscu, gdzie występuje duża różnorodność ukształtowania terenu, podkreślona 
równoleżnikowym przebiegiem doliny Sanu, która rozdziela pasma wzgórz Pogórza 
Dynowskiego od ciągnących się na południe od doliny Sanu wzniesień Pogórza Prze-
myskiego, sięgających ponad 600 m n.p.m. [9].

Przemyśl, ze względu na swe położenie, u zbiegu trzech krain geograficznych: Ni-
ziny Sandomierskiej, Pogórza Karpackiego i Przedgórza Karpat Wschodnich (ryc. 1), 
jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym miast w Polsce.

Ryc. 1. Przemyśl na mapie województwa podkarpackiego

Źródło: http://www.przewodnicyprzemysl.eu/przemy-l.html, autor: Grzegorz Hrymak  
(dostęp: 28.09.2016)
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Przemyśl jest miastem położonym we wschodniej części województwa podkarpac-
kiego, według danych z 1 stycznia 2015 r. powierzchnia miasta wynosiła 46,17 km2, 
posiadającym 62 720 mieszkańców [10]. Miasto położone jest u podnóża Karpat na 
skrzyżowaniu głównych tras w kierunku Lwowa oraz innych części Karpat Wschod-
nich [5]. Od granicy z Ukrainą miasto dzieli odległość 12 km, natomiast do Lwowa 
dystans wynosi 60 km, a do Krakowa 250 km. Przygraniczna lokalizacja miasta, na 
pograniczu kultur, narodowości i religii, predestynuje je do generowania ruchu tu-
rystycznego oraz pełnienia roli bazy wypadowej w Karpaty Wschodnie i do Lwowa.

Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni jest jednym z ważnych walorów tury-
stycznych Przemyśla. Rzeźba terenu – od dolin, poprzez starorzecza, aż po wzgórza 
wraz z usypanym przez ludzi Kopcem Tatarskim (fot. 1), zwanym też Kopcem Prze-
mysława – legendarnego założyciela Przemyśla, zwiększa atrakcyjność turystyczną 
miasta. Dzięki temu urozmaiceniu powstaje ciekawy układ przestrzenny miasta, co 
sprzyja rozwojowi różnorodnych form turystyki i zagospodarowania przestrzennego. 

Fot. 1. Kopiec Tatarski – miejsce kultu bogów słowiańskich
Źródło: fot. I. Cichocka

Przepływająca przez miasto w kierunku z zachodu na wschód rzeka San, będąca 
prawym dopływem Wisły, jest szóstą co do długości rzeką w Polsce, liczącą 444 kilo-
metry [6]. Na Sanie w Przemyślu przebiega szlak wodny „Błękitny San”, na którym 
organizowane są imprezy, jak: dni flisactwa i spływy kajakowe. Większość spływów 
kajakowych po Sanie zaczyna się dopiero w Sanoku. Liczne ośrodki wypoczynkowe 
i kempingi ułatwiają spływ, umożliwiając jego zaplanowanie bez konieczności ko-
rzystania z namiotu [14]. Na terasach Sanu funkcjonuje atrakcyjny akwen wodny 
– Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny. 

Dominującym elementem przemyskiego krajobrazu są, zajmujące ponad połowę 
powierzchni miasta, lasy bukowe, rzadziej jodłowe, wchodzące m.in. w skład Parku 
Krajobrazowego Pogórza Dynowskiego oraz Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu [3]. Na terenie miasta utworzone zostały dwa rezerwaty przyrody: 
rezerwat roślinny „Winna Góra” o powierzchni 0,1 ha, położony w północnej części 
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miasta, w dzielnicy Winna Góra, oraz rezerwat florystyczny „Jamy” o powierzchni 
ok. 2 hektarów. Na terenie miasta występują 42 pomniki przyrody [6].

Przemyśl zaliczany jest do najpiękniejszych miast w Polsce. Zawdzięcza to zarówno 
swojemu położeniu, jak i licznym zabytkom, które powstawały podczas jego ponad 
tysiącletniej historii. Z imponującej liczby około 600 zabytków, najciekawsze i naj-
cenniejsze z nich znajdują się na Starym Mieście [15]. Należy wymienić, m.in.: Zamek 
Kazimierzowski z XIV w. (fot. 2), rynek Starego Miasta (fot. 3), kościół archikatedralny 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i św. Jana Chrzciciela, barokowa wieża 
katedralna (fot. 4), kościół oo. Franciszkanów pw. Marii Magdaleny i Niepokalanego 
Poczęcia (fot. 5), Wieża Zegarowa, mury obronne, Pałac Lubomirskich. 

   
 Fot. 2. Renesansowy Zamek  Fot. 3. Rynek w Przemyślu 
 Kazimierzowski Źródło: fot. I. Cichocka
 Źródło: fot. I. Cichocka  

       
 Fot. 4. Kościół archikatedralny Fot. 5. Kościół oo. Franciszkanów 
 Źródło: fot. I. Cichocka Źródło: fot. I. Cichocka
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Atrakcyjność miasta podnoszą liczne muzea, z bogatymi zbiorami: Muzeum Naro-
dowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Archidiecezjalne 
im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Muzeum Dzwonów i Fajek (fot. 6), neobarokowy 
dworzec kolejowy z XIX w. oraz pomniki, miejsca pamięci i kapliczki (fot. 7).

    
 Fot. 6. Muzeum Dzwonów i Fajek Fot. 7. Wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej
 Źródło: fot. I. Cichocka Źródło: fot. I. Cichocka

Infrastruktura turystyczna jest istotnym elementem zagospodarowania miasta. 
Składa się na nią dostępność komunikacyjna, baza noclegowa oraz baza gastrono-
miczna. Różnorodność oferty danego obszaru ma istotny wpływ na atrakcyjność 
odwiedzanych miejsc, a tym samym determinuje wybory turystów [13].

Analizując liczbę obiektów noclegowych na terenie Przemyśla w okresie lat 
2007–2013, obserwuje się wyraźny wzrost, w tym także zwiększenie liczby hoteli, 
natomiast zmalała ogólna liczba miejsc noclegowych w stosunku do lat poprzednich. 
Z danych za 2014 r. [14] wynika, iż na terenie miasta prowadzi działalność 20 obiektów 
noclegowych, w tym 9 hoteli, o łącznej liczbie miejsc noclegowych wynoszącej 949. 
Baza gastronomiczna obejmuje: restauracje, kawiarnie, karczmy, pizzerie, cukiernie, 
puby i bary, mieszczące się między innymi w starych, zabytkowych kamienicach 
w centrum miasta, oferujące szeroki zakres potraw kuchni polskiej, regionalnej i mię-
dzynarodowej. Najwięcej lokali gastronomicznych zlokalizowanych jest w okolicach 
rynku Starego Miasta. 

W niedużej odległości od Przemyśla znajduje się Krasiczyn, położony nad Sanem 
10 km na zachód od Przemyśla, dawna rezydencja magnaterii polskiej [11]. Można 
tu podziwiać zamek należący do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu 
(fot. 8). Otoczony jest on jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. 
W odległości 24 km od Przemyśla, w kierunku południowo-zachodnim, znajduje się 
zabytkowe Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej położone w Kal-
warii Pacławskiej (fot. 9). 
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 Fot. 8. Zamek w Krasiczynie Fot. 9. Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej
 Źródło: http://www.museo.pl/content/view/  Źródło: http://www.sanktuariapolskie.info/ 
 1008/70/ (dostęp: 21.09.2016)  diecezje/36/przemyska/sanktuaria/88/sanktuarium 
  -matki-bozej-kalwaryjskiej (dostęp: 21.09.2016)

Dla miłośników przyrody atrakcyjnym obiektem położonym 7 km na północ-
ny wschód od Przemyśla jest Arboretum w Bolestraszycach (fot. 10), należące do 
cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski [13]. Arboretum obejmuje także 
dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl (fot. 11) – potężnego zespołu 
obiektów obronnych, jednego z 200 wielkich fortyfikacji stałych istniejących w Europie 
w 1914 r. oraz trzeciej co do wielkości twierdzy, po Antwerpii i Verdun. Przez forty 
biegnie obecnie forteczny szlak turystyczny, a cały obiekt został uznany za chroniony 
zabytek architektury obronnej [12].

   
 Fot. 10. Arboretum w Bolestraszycach  Fot. 11. Fragment Twierdzy  
 Źródło: fot. J. Krupa Przemyśl – Brama Sanocka
  Źródło: fot. I. Cichocka

Walory turystyczne Przemyśla, stanowiące o jego atrakcyjności turystycznej, 
poddano ocenie mieszkańców miasta oraz turystów przebywających w Przemyślu.
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3. Metody badań i materiał badawczy

Badania wykonano metodą sondażu diagnostycznego, który przeprowadzono 
w okresie od sierpnia do października 2015 r. wśród mieszkańców miasta Przemyśla 
i turystów przebywających w tym mieście. 

Kwestionariusz ankiety składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wybo-
ru, pytań zamkniętych określających ranking oraz pytań metryczkowych. Badania 
przeprowadzono w miejscach publicznych miasta, jak również w obiektach instytucji 
publiczno-kulturalnych: Podziemnej Trasie Turystycznej, Punkcie Informacji Tury-
stycznej oraz na terenie Hoteliku PTTK. Ze 150 egzemplarzy ankiet skierowanych do 
turystów, pozostawionych w miejscach publicznych, do autorów powróciło zaledwie ok. 
50%, wśród których 64 kwestionariusze wypełnione były prawidłowo. W przypadku 
badań bezpośrednich, przeprowadzanych wśród mieszkańców miasta, nie napotkano 
na trudności z prawidłowym i terminowym wypełnieniem ankiet.

Po sprawdzeniu poprawności otrzymanych formularzy, do analizy zakwalifikowano 
124 formularze wypełnione przez mieszkańców miasta i 64 wypełnione przez tury-
stów. W analizie wyników badań posłużono się odpowiednimi procedurami pakietu 
SPSS Statistics v. 23. Opinie mieszkańców i turystów porównano z wykorzystaniem 
testu U Manna-Whitneya. 

Test U Manna-Whitneya stosowany jest w przypadku porównań dwóch niezależ-
nych wobec siebie grup [1]. W teście tym zmienna zależna musi być mierzona na skali 
co najmniej porządkowej. Jest to podstawowy warunek dla zastosowania tego testu. 
Zastosowanie testu U Manna-Whitneya nie wymaga równoliczności grup, rozkładu 
normalnego czy też homogenicznych wariancji. 

W pierwszej kolejności wyniki zmiennej zależnej w badanych grupach są rango-
wane, a następnie grupy te są ze sobą porównywane. Statystyka testowa dla testu 
U Manna-Whitneya wyraża się wzorem:  

gdzie: 

 �  ,
 � R1 – suma rang elementów z pierwszej próby, 
 � n1, n2 – liczności odpowiednio pierwszej i drugiej próby.

W teście tym hipoteza zerowa zakłada, że badane grupy pochodzą z tych samych 
populacji, tzn. rozkłady danych (w tym przypadku odpowiedzi mieszkańców i tury-
stów) w analizowanych grupach nie różnią się istotnie. Przeciwstawna jej hipoteza 
alternatywna informuje o tym, że badane grupy pochodzą z różnych populacji, tzn. 
rozkłady odpowiedzi mieszkańców i turystów istotnie się od siebie różnią. Hipotezę 
zerową odrzucano, gdy obliczona wartość testu przekroczyła wartość krytyczną dla 
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poziomu istotności 0,05. Wszystkich obliczeń, jak również ilustracji graficznych, 
dokonano przy użyciu odpowiednich procedur pakietu IBM SPSS Statistics 23.

4. Omówienie wyników badań

Respondentom zadano pytanie dotyczące postrzegania Przemyśla jako miasta 
atrakcyjnego turystycznie, z wariantami odpowiedzi od 1 – zdecydowanie tak do 
5 – zdecydowanie nie. Opinie mieszkańców i turystów porównano za pomocą testu 
U Manna-Whitneya (tab. 1).

Tab. 1. Odpowiedzi mieszkańców i turystów odnośnie atrakcyjności miasta Przemyśla –  
wyniki testu U Manna-Whitneya

Czy Pana/Pani zdaniem 
Przemyśl jest miastem 
atrakcyjnym turystycznie?

Obliczona wartość 
statystyki testu

Graniczny poziom 
istotności

Średnia ranga

Mieszkańcy Turyści 

-3,513 0,000 103,74 76,59

Źródło: Opracowanie własne

Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem postrzegania atrakcyjności tury-
stycznej Przemyśla przy bardzo wysokim poziomie istotności. Różnice te przedsta-
wiono graficznie na rycinie 1.

Ryc. 1. Wykres pudełkowy – porównanie odpowiedzi mieszkańców i turystów nt. atrakcyjności 
turystycznej Przemyśla

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne
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Mieszkańcy w mniejszym stopniu uznają Przemyśl za miasto atrakcyjne tury-
stycznie, w porównaniu z turystami – mieszkańcy też częściej niż turyści nie mieli 
jasno sprecyzowanych opinii. Zapytani o to, czy Przemyśl wykorzystuje swój potencjał 
turystyczny, ankietowani mieli do wyboru 1 z 5 odpowiedzi (od 1 – zdecydowanie 
tak do 5 – zdecydowanie nie). Opinie mieszkańców i turystów porównano za pomocą 
testu U Manna-Whitneya (tab. 2).

Tab. 2. Odpowiedzi mieszkańców i turystów odnośnie wykorzystania potencjału turystycznego 
Przemyśla – wyniki testu U Manna-Whitneya

Czy Pana/Pani zdaniem 
Przemyśl wykorzystuje swój 
potencjał turystyczny?

Obliczona wartość 
statystyki testu

Graniczny poziom 
istotności

Średnia ranga

Mieszkańcy Turyści 

-3,602 0,000 104,33 75,46

Źródło: Opracowanie własne

Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem oceny wykorzystania potencjału 
turystycznego Przemyśla przy bardzo wysokim poziomie istotności. Analiza miar 
pozycyjnych (kwartyli) upoważnia do stwierdzenia, że to mieszkańcy częściej przypi-
sywali negatywne oceny wykorzystania potencjału turystycznego miasta. Zależność 
tę przedstawiono graficznie na rycynie 2.

Ryc. 2. Wykres pudełkowy – porównanie odpowiedzi mieszkańców i turystów nt. wykorzystania 
potencjału turystycznego przez Przemyśl

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne
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Mieszkańców i turystów poproszono o ocenę hasła promocyjnego Przemyśla. 
Ankietowani mieli do wyboru 1 z 5 odpowiedzi (od 1 – zdecydowanie tak do 5 – 
zdecydowanie nie). Opinie mieszkańców i turystów porównano za pomocą testu 
U Manna-Whitneya (tab. 3).

Tab. 3. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. hasła promocyjnego Przemyśla –  
wyniki testu U Manna-Whitneya

Czy Pana/Pani zdaniem ha-
sło promocyjne „Przemyśl 
– miasto wyjątkowe” oddaje 
charakter miasta?

Obliczona wartość 
statystyki testu

Graniczny poziom 
istotności

Średnia ranga

Mieszkańcy Turyści 

-2,734 0,006 101,89 80,19

Źródło: Opracowanie własne

Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem oceny hasła promocyjnego Prze-
myśla przy bardzo wysokim poziomie istotności. Analiza miar pozycyjnych (kwartyli) 
upoważnia do stwierdzenia, że to mieszkańcy częściej udzielali przeczących odpo-
wiedzi. Turyści byli bardziej skłonni zgadzać się z podanym stwierdzeniem (hasłem 
promocyjnym). Zależność tę przedstawiono graficznie na rycinie 3.

Ryc. 3. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. hasła promocyjnego Przemyśla

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne
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Respondenci zostali również poproszeni o ocenę wybranych elementów zagospoda-
rowania turystycznego w skali od 1 – bardzo dobrze do 5 – źle. Opinie mieszkańców i tu-
rystów porównane z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya przedstawiono w tabeli 4. 

Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem oceny wszystkich elementów zago-
spodarowania turystycznego, oprócz oferty galerii i muzeów oraz sklepów. Wykresy 
„pudełkowe” (ryc. 4–12) obrazują różnice w wypowiedziach mieszkańców i turystów 
na podstawie miar pozycyjnych (kwartyle).

Tab. 4. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. wybranych elementów zagospodarowania tury-
stycznego – wyniki testu U Manna-Whitneya

Element Obliczona wartość 
statystyki testu

Graniczny poziom 
istotności

Średnia ranga

Mieszkańcy Turyści

Dostępność komunikacyjna miasta -4,124 0,000 105,71 72,77

Czystość i estetyka -5,615 0,000 109,78 64,89

Bezpieczeństwo -5,671 0,000 110,01 64,45

Stan i atrakcyjność zabytków -8,430 0,000 116,82 51,25

Przyroda i tereny zielone -5,455 0,000 109,07 66,27

Oferta wieczornej rozrywki  
(puby, dyskoteki, kina) -5,343 0,000 109,11 66,20

Obiekty rekreacyjne  
i możliwość uprawiania sportów -2,093 0,036 100,27 83,32

Informacja turystyczna  
i oznakowanie atrakcji -6,628 0,000 112,48 59,66

Oferta galerii i muzeów -1,759 0,079 99,27 85,27

Oferta sklepów -1,408 0,159 98,34 87,05

Atmosfera miasta -4,482 0,000 106,33 71,58

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 4. Wykres pudełkowy – porównanie 
wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. 
dostępności komunikacyjnej Przemyśla

Ryc. 5. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. czystości 

i estetyki miasta

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  

3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie;  
5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  

3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie;  
5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne
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Dostępność komunikacyjna miasta, jego czystość i estetyka, otrzymały od 
mieszkańców zarówno oceny pozytywne (zadowalające), jak i negatywne. Duża część 
mieszkańców nie miała zdania w tej kwestii. Turyści oceniali te aspekty pozytywnie 
– zwłaszcza jest to widoczne w przypadku czystości i estetyki miasta, gdzie tylko 
nieliczni turyści przyznali tym aspektom oceny negatywne.

Ryc. 6. Wykres pudełkowy – porównanie wypo-
wiedzi mieszkańców i turystów nt. bezpieczeń-

stwa w mieście

Ryc. 7. Wykres pudełkowy – porównanie 
wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. stanu 

i atrakcyjności zabytków

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  

3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie;  
5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  

3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie;  
5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne

Bezpieczeństwo w mieście zostało przez mieszkańców ocenione zarówno pozy-
tywnie, jak i negatywnie. Duża część mieszkańców nie miała zdania na ten temat. 
Turyści ocenili bezpieczeństwo w mieście bardzo pozytywnie. Podobnie jest w przy-
padku oceny stanu i atrakcyjności zabytków – w tym przypadku turyści przyznali 
wyłącznie wysokie oceny pozytywne. 
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Ryc. 8. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. przyrody 

i terenów zielonych w Przemyślu

Ryc. 9. Wykres pudełkowy – porównanie 
wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. oferty 

wieczornej rozrywki w Przemyślu

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne

Przyroda i tereny zielone miasta Przemyśla zostały przez mieszkańców ocenione 
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Duża część mieszkańców nie miała zdania 
na ten temat. Turyści ocenili przyrodę i tereny zielone miasta bardzo pozytywnie. 
Natomiast oferta wieczornej rozrywki została oceniona przez większość mieszkańców 
negatywnie. Tylko nieliczni turyści podjęli się oceny tego elementu zagospodarowania 
turystycznego miasta. 

Ryc. 10. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. obiektów 
rekreacyjnych i możliwości uprawiania sportu

Ryc. 11. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. informacji 
turystycznej i oznakowania atrakcji w Przemyślu

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne
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Obiekty sportowe i możliwość uprawiania sportu w Przemyślu zostały przez 
mieszkańców ocenione zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Również w tym 
przypadku tylko nieliczni turyści podjęli się oceny tego elementu zagospodarowa-
nia turystycznego miasta. Mieszkańcy mieli również podzielone zdania na temat 
informacji turystycznej i oznakowania atrakcji turystycznych w mieście. Duża część 
mieszkańców nie miała zdania na ten temat. Z kolei turyści ocenili ten aspekt miasta 
bardzo pozytywnie. 

Ryc. 12. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. atmosfery miasta

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne

Jeśli chodzi o atmosferę miasta, to wśród mieszkańców zdarzały się zarówno 
oceny pozytywne, jak i negatywne. Ponownie spora część mieszkańców nie miała 
zdania na ten temat. Natomiast turyści ocenili ten aspekt miasta bardzo pozytywnie. 

Respondentom przedstawiono listę obiektów znajdujących się w Przemyślu 
i poproszono o wskazanie trzech z nich (w kolejności od 1 – najważniejszy do 3 – 
najmniej ważny), które są główną atrakcją miasta. Opinie mieszkańców i turystów, 
porównane z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya, przedstawiono w tabeli 5.

Tab. 5. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. wybranych obiektów będących atrakcją turystycz-
ną Przemyśla – wyniki testu U Manna-Whitneya

Obiekt 
Procent wskazań Obliczona war-

tość statystyki 
testu

Graniczny 
poziom 

istotności

Średnia ranga

Mieszkańcy Turyści Mieszkańcy Turyści

Zamek Kazimierzowski 58,1 82,8 -0,962 0,336 60,56 66,31

Rynek Starego Miasta 62,1 78,1 -2,238 0,025 69,35 55,76

Kopiec Tatarski 52,4 50,0 -1,279 0,201 43,61 50,41

Obiekty sakralne 72,4 42,2 -1,712 0,087 30,88 38,57
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Obiekt 
Procent wskazań Obliczona war-

tość statystyki 
testu

Graniczny 
poziom 

istotności

Średnia ranga

Mieszkańcy Turyści Mieszkańcy Turyści

Podziemna Trasa 
Turystyczna 71,8 75,0 -3,706 0,000 21,20 36,50

Muzeum Dzwonów 
 i Fajek 12,1 3,1 -0,322 0,748 9,13 8,00

Park Miejski 16,9 3,1 -1,136 0,256 11,57 16,50

Źródło: Opracowanie własne

Lista obiektów zawierała również takie obiekty, jak: stok narciarski, wodny plac 
zabaw oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Obiekty te nie były jednak wskazy-
wane przez turystów. 

Zamek Kazimierzowski był znacznie częściej wskazywany jako atrakcja Przemyśla 
przez turystów (82,8%) niż przez mieszkańców (58,1%). Jednak zarówno jedni, jak 
i drudzy przypisywali mu podobną ważność (różnice nie są statystycznie istotne). To 
również turyści (78,1%) częściej niż mieszkańcy (62,1%) uważali Rynek za obiekt o dużej 
atrakcyjności turystycznej. Rycina 13 przedstawia różnice w opiniach mieszkańców 
i turystów na temat ważności Rynku jako obiektu o dużej atrakcyjności turystycznej. 

Ryc. 13. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. Rynku Starego Miasta

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania
Źródło: Opracowanie własne

Turyści uznali Rynek Starego Miasta jako bardzo ważny lub ważny obiekt w Prze-
myślu. Mieszkańcy, oprócz powyższych, przyznali trzecią, najniższą rangę. 

Kopiec Tatarski był równie często wskazywany jako atrakcja Przemyśla przez 
mieszkańców (52,4%, tab. 5), jak i przez turystów (50%). Zarówno jedni, jak i drudzy 
przypisywali mu podobną ważność (różnice nie są statystycznie istotne). Obiekty 
sakralne były uważane za ważne częściej przez mieszkańców (72,4%, tab. 5) niż przez 
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turystów (42,2%). Jednak zarówno jedni, jak i drudzy przypisywali mu podobną 
ważność (różnice nie są statystycznie istotne). Podobna sytuacja jest w przypadku 
oceny ważności Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Parku Miejskiego. Zaskakujące jest, 
że Muzeum Dzwonów i Fajek, jako jedyne takie muzeum w Polsce, było tak rzadko 
wskazywane przez obie grupy (12,1% mieszkańców i 3,1% turystów). Aż trzy czwar-
te turystów i niewiele mniej mieszkańców (71,8%, tab. 5) uznało Podziemną Trasę 
Turystyczną za największą atrakcję miasta; różnice w wypowiedziach mieszkańców 
i turystów są statystycznie istotne. 

Rycina 14 przedstawia różnice w opiniach mieszkańców i turystów na temat waż-
ności Podziemnej Trasy Turystycznej jako obiektu o dużej atrakcyjności turystycznej. 
Mieszkańcy uznali Podziemną Trasę Turystyczną jako bardzo ważny lub ważny obiekt 
w Przemyślu. Turyści przyznali temu obiektowi wyłącznie trzecią, najniższą rangę. 

Ryc. 14. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. Podziemnej Trasy Turystycznej

Znaczenie wartości liczbowych:  
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania

Źródło: Opracowanie własne

Respondentów poproszono również o wskazanie działań, które ich zdaniem 
należałoby podjąć, by zwiększyć atrakcyjność turystyczną Przemyśla. Spośród po-
danych respondenci mogli wybrać trzy, przypisując im rangi od 1 – najważniejszy do 
3 – najmniej ważny. Opinie mieszkańców i turystów porównane przy użyciu testu 
U Manna-Whitneya przedstawiono w tabeli 6.
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Tab. 6. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. wybranych działań zwiększających atrakcyjność 
turystyczną Przemyśla – wyniki testu U Manna-Whitneya

Działanie 
Procent wskazań Obliczona 

wartość staty-
styki testu

Graniczny 
poziom 

istotności

Średnia ranga

Mieszkańcy Turyści Mieszkańcy Turyści

Większa promocja miasta w regionie 
i kraju 70,2 71,9 -0,254 0,800 66, 44 68,05

Przygotowanie reklam imprez kul-
turalno-rozrywkowych odpowiednio 
wcześniej

47,6 39,1 -0,303 0,762 53,12 51,46

Większa liczba obiektów sportowo- 
-rekreacyjnych 42,7 15,6 -2,531 0,011 29,76 43,85

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-
-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży 65,3 25,0 -0,284 0,776 49,33 47,34

Utworzenie tematycznych tras 
turystycznych 33,1 67,2 -0,827 0,408 44,28 40,80

Poprawa stanu bazy gastronomicznej 6,5 10,9 -1,956 0,058 6,13 10,14

Poprawa stanu bazy noclegowej 29,8 48,4 -2,971 0,003 40,50 27,34

Źródło: Opracowanie własne

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści uważają, że działaniem zwiększającym atrak-
cyjność Przemyśla powinna być większa promocja tego miasta w regionie i w skali 
kraju (odpowiednio 70,2% oraz 71,9%). Różnice między wypowiedziami mieszkań-
ców i turystów nie są statycznie istotne, co oznacza, że obie grupy przypisywały 
tym działaniom podobne znaczenie (rangi). Atrakcyjność miasta może wzrosnąć, 
jeżeli reklamy imprez kulturalno-rozrywkowych byłyby odpowiednio wcześniej 
przygotowane. Takie działanie nieznacznie częściej wskazywali mieszkańcy (47,6%) 
niż turyści (39,1%), a obie grupy przypisywały im podobne znaczenie (różnice nie 
są statystycznie istotne). Również mieszkańcy częściej niż turyści (42,7% wobec 
15,6%) wskazywali większą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych jako czynnik 
poprawiający atrakcyjność Przemyśla. Różnice te są statystycznie istotne (ryc. 15). 

Ryc. 15. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania

Źródło: Opracowanie własne
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Mieszkańcy uznali większą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych jako bardzo 
ważny lub ważny obiekt w Przemyślu. Turyści przyznali temu czynnikowi równie 
często trzecią, najniższą rangę. 

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży to zda-
niem 65,3% mieszkańców i 25% turystów działanie przyczyniające się do zwiększe-
nia atrakcyjności Przemyśla (tab. 6). Różnice między wypowiedziami mieszkańców 
i turystów nie są statycznie istotne, co oznacza, że obie grupy przypisywały tym 
działaniom podobne znaczenie. Podobnie nieistotne różnice są w przypadku przy-
pisywania rang tematycznym trasom turystycznym, choć utworzenie tych tras było 
znacznie częściej wskazywane przez turystów (67,2%, tab. 6) niż przez mieszkańców 
(33,1%). Atrakcyjność turystyczną miasta można zwiększyć przez poprawę bazy ga-
stronomicznej – tak uważa 6,5% mieszkańców i 10,9% turystów (tab. 6), przypisując 
temu działaniu podobne znaczenie (ważność; brak istotnych różnic). Natomiast na 
poprawę stanu bazy noclegowej, jako działanie zwiększające atrakcyjność Przemyśla, 
wskazało 29,8% mieszkańców i 48,4% turystów; różnice w wypowiedziach obu grup 
respondentów są statycznie istotne (ryc. 16).

Ryc. 16. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. poprawy stanu bazy noclegowej

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania

Źródło: Opracowanie własne

Mieszkańcy przyznali poprawie bazy noclegowej zarówno najniższe, jak i najwyż-
sze rangi. Natomiast turyści uznali większą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych 
jako bardzo ważne lub ważne działanie mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Przemyśla. 

Reasumując, należy stwierdzić, że zdaniem mieszkańców i turystów miasto Prze-
myśl jest atrakcyjne turystycznie i posiada duży potencjał turystyczny. Nie jest on 
jednak w pełni wykorzystany. Główną tego przyczyną jest niewystarczająca promocja 
zasobów i walorów turystycznych przez władze miasta i organizacje odpowiedzialne 
za tego rodzaju działania.
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5. Podsumowanie 

Władze miasta Przemyśla oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz tury-
styki podejmują liczne działania na rzecz ożywienia ruchu turystycznego w mieście 
i okolicach. To właśnie turystyka jest obecnie jedną z dziedzin gospodarki, która ma 
ogromny wpływ na rozwój regionów i miast, a przede wszystkim generuje miejsca pracy. 
Przemyśl jest miastem o bardzo dużej atrakcyjności turystycznej, godnym polecenia, 
lecz niestety nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego. Zauważalny jest 
brak w ofercie turystycznej Przemyśla wielu atrakcyjnych obiektów i miejsc, zarówno 
dla młodej grupy odbiorców, jak też dla seniorów. Słabym punktem w działalności 
władz miasta oraz organizacji o charakterze turystycznym jest mało zauważalna 
i nieskuteczna promocja, co jest także bolączką wielu innych polskich miast.

W opinii mieszkańców miasta, jak też turystów poziom zagospodarowania 
turystycznego Przemyśla sprzyja rozwojowi tej branży, a wśród najważniejszych 
atrakcji turystycznych miasta wymieniano najczęściej obiekty zabytkowe, jak: Zamek 
Kazimierzowski, Rynek Starego Miasta i Kopiec Tatarski. Z kolei imprezy kultural-
no-rozrywkowe są mało znane turystom, jak też mieszkańcom miasta, stąd też były 
wskazywane sporadycznie w odpowiedziach, a były to m.in.: Wincentiada, Święto 
Zamku Kazimierzowskiego oraz Święto Fajki i Manewry Szwejkowskie. W opinii 
respondentów Przemyśl najbardziej jest znany z zabytków architektury i Kopca 
Tatarskiego. Mieszkańcy wskazują również ludwisarstwo i fajkarstwo, a turyści herb 
Przemyśla. 

Do wiodących form turystyki uprawianych przez mieszkańców należy turystyka 
wypoczynkowa, natomiast wśród turystów największą rolę odgrywa turystyka po-
znawcza. Wśród mieszkańców panuje opinia, że Przemyśl nie wykorzystuje swojego 
potencjału turystycznego, natomiast turyści są odmiennego zdania. Zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści uważają, że działania promocyjne prowadzone na rzecz rozwoju 
turystycznego miasta są niewystarczające. Mieszkańcy, wyjeżdżając poza Przemyśl, 
w większości nie spotkali się z żadną reklamą miasta podkreślającą jego walory tury-
styczne, a turyści wymieniają jedynie foldery i billboardy. Badani zgodnie uważają, że 
należałoby podjąć działania dotyczące większej promocji miasta w regionie, a także 
większej reklamy imprez kulturalno-rozrywkowych.

W poszukiwaniu możliwości rozwoju miasta w styczniu 2016 r. przedsiębiorcy 
działający w Przemyślu i jego okolicach założyli Klaster Turystyczny. Spotkania 
przedsiębiorców obfitują w wiele pomysłów mających na celu zwiększenie ruchu tu-
rystycznego w mieście. Jednym z nich jest wypromowanie „klarownego”, a z czasem 
markowego produktu turystycznego.
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Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

IKONOSTAS CERKWI W BABICACH (GMINA 
KRZYWCZA) – ANALIZA KONSERWATORSKA

Streszczenie
Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach to jeden z najciekawszych obiek-

tów zabytkowej architektury drewnianej z terenów Pogórza Dynowskiego. Niestety, od 1947 r. 
budowla jest nieużytkowana i obecnie znajduje się w zaawansowanej ruinie. W jej wnętrzu 
jednakowoż pozostała rama niegdysiejszego ikonostasu, a zdobiące ją oryginalnie ikony i inne 
ruchome elementy wyposażenia znajdują się w zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-
-Zamku w Łańcucie.

W artykule zamieszczono dane archiwalne oraz omówiono zachowane do dzisiaj ikony, jak 
również poddano analizie stylistyczno-formalnej oryginalny ikonostas. Dodatkowo przepro-
wadzono wstępne analizy konserwatorskie oraz wykonano próbę rekonstrukcji pierwotnego 
wyglądu ściany ikonostasowej. 

Słowa kluczowe: architektura drewniana, cerkiew, konserwacja, ikona, ikonostas

ICONOSTASIS FROM THE ORTHODOX CHURCH 
IN BABICE (COMMUNE OF KRZYWCZA) – 

CONSERVATIONAL ANALYSIS

Summary
The Greek-Catholic church of the Dormition of Theotokos in Babice is one of the most inter-

esting wooden architectural monuments from the Dynow Foothills area. Unfortunately since 
1947 the building has not been in use and currently it is in advanced ruins. However in its 
interior the erstwhile frame of the iconostasis remained while the icons which were originally 
adorning it together with the other movable equipment can be found in the collections of the 
Department of Orthodox Art of the Castle-Museum in Łańcut. 

In the article some important historical data were introduced and also the icons which are 
saved in the museum collections were described, as well as the stylistic and formal analysis of 
the original iconostasis were conducted. Additionally a preliminary analysis of conservation 
were carried out and the attempted to reconstruct the original appearance of the iconostasis 
wall was performed. 

Keywords: wooden architecture, orthodox church, conservation, icon, iconostasis 
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1. Wprowadzenie

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach to 
jeden z najciekawszych obiektów zabytkowej architektury sakralnej terenów Pogórza 
Dynowskiego. Jako przykład typowych dla tych ziem rozwiązań architektonicznych 
i ciesielskich stanowi ona jednocześnie materialne świadectwo kultury ukraińskiej 
obecnej na obszarze Polski południowo-wschodniej przez ostatnie stulecia. 

Świątynia w Babicach jest nieużytkowana od momentu wysiedlenia społeczności 
ukraińskiej w 1947 r. i obecnie znajduje się w stanie zaawansowanej ruiny. Pomimo 
daleko idących zniszczeń, w jej wnętrzu zachowała się pokrywająca ściany polichromia 
o charakterze ornamentalnym i imitującym architektoniczne podziały oraz pozba-
wiona ikon ściana ikonostasowa. 

W niniejszym artykule scharakteryzowano zachowane do dzisiaj ikony cerkwi 
w Babicach, które pierwotnie stanowiły elementy ikonostasu lub innych obiektów 
wyposażenia (lub też funkcjonowały jako samodzielne obrazy), a które obecnie prze-
chowywane są w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie. Jednocze-
śnie wstępnie rozpoznano ich stan zachowania i przeprowadzono próbę częściowej 
rekonstrukcji oryginalnego wyglądu ściany ikonostasowej. 

2. Drewniana cerkiew w Babicach – krótka charakterystyka 

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Babicach (gmina 
Krzywcza) wzniesiona została w konstrukcji zrębowej i zlokalizowana jest na niewiel-
kim wzniesieniu w południowo-zachodniej części miejscowości (fot. 1). 

Fot. 1. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach
Źródło: fot. T. Tomaszek
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Według lokalnej tradycji wybudowana została w 1839 r. przez cieślę Kozubala 
spod Krosna na miejscu wcześniejszej, również drewnianej świątyni1. Przez kolejne 
lata służyła jako filialna cerkiew greckokatolickiej parafii w Skopowie2,3 [11]. 

Nieopodal cerkwi i od jej strony zachodniej znajduje się wolno stojąca drewniana 
dzwonnica z 1840 r. [6], wykonana w konstrukcji szkieletowej (fot. 2).

Fot. 2. Wolno stojąca drewniana dzwonnica nieopodal greckokatolickiej cerkwi  
pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach 

Źródło: fot. T. Tomaszek

Prawdopodobnie około 1888 r.4 świątynia przeszła gruntowny remont, po któ-
rym już bez większych przekształceń użytkowana była do 1947 r.5. Wówczas została 
opuszczona, co stało się w wyniku zmian geopolitycznych skutkujących wysiedleniem 
ludności pochodzenia ukraińskiego z Babic [13]. Od tej pory nieużytkowana cerkiew 
popadała w ruinę [6] i w chwili obecnej grozi całkowitym zawaleniem. 

1. Dotychczasowe analizy historyczne nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie, czy wcześniejsza budowla uległa 
całkowitemu zniszczeniu (np. spaleniu) czy też została rozebrana przed postawieniem nowej, obecnej świątyni. 

2. Zgodnie z zachowanymi informacjami historycznymi na początku XVI w. w Babicach istniała samodzielna 
parafia prawosławna, która najprawdopodobniej w niedługim czasie po zawarciu Unii Lubelskiej została 
przekształcona na greckokatolicką. Jednakowoż z powodu znacznego zmniejszenia się ilości ludności 
pochodzenia ukraińskiego zamieszkującej miejscowość została ona przemianowana w 1785 r. na filię parafii 
greckokatolickiej w Skopowie (informacja z: Piotr Haszczyn „Ścieżka Historyczna Babic – Przystanek 3”).

3. Patronem cerkwi w Skopowie i Babicach była rodzina Radomyskich z Babic (informacja z: Piotr Haszczyn 
„Ścieżka Historyczna Babic – Przystanek 3”).

4. W źródłach podawane są różne daty remontu. I tak na rok 1888 wskazuje między innymi „Cerkiewnik Polski” 
(http://cerkiewne.tematy.net/karta_obiektu.php?obiekt_id=104) czy Piotr Haszczyn w: „Ścieżka Historyczna 
Babic – Przystanek 3” (http://www.krzywcza.eu/babice/cerkiew-w-babicach.html), natomiast na lata 1889–1890 
Magdalena i Artur Michniewscy oraz Marta Duda (Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, Wydawnictwo 
Rewasz, Pruszków 2003, s. 208). 

5. Według schematyzmu duchowieństwa greckokatolickiego liczba grekokatolików w Babicach kształtowała się 
od 200 osób w 1872 r. do 410 w 1918 r. i 409 w 1936 r. 
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3. Ikonostas cerkwi w Babicach 

3.1. Analiza źródeł archiwalnych

Pierwotnie we wnętrzu cerkwi w Babicach znajdował się bogato zdobiony iko-
nostas, którego zasadnicza konstrukcja, w formie kurtynowej ściany z desek (rama 
ikonostasu), jednocześnie wydzielała sanktuarium z nietypowej, jednoprzestrzennej 
bryły budowli (fot. 3). 

Fot. 3. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pozbawiona ikon  
kurtynowa ściana ikonostasowa wydzielająca sanktuarium od nawy 

Źródło: fot. T. Tomaszek

Taka sytuacja miała miejsce do wiosny 1963 r., kiedy to w okresie kwietnia i maja 
poszczególne ikony wraz z większością cennych elementów wyposażenia ruchomego 
świątyni zostały przewiezione do Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych 
w Łańcucie, przekształconej później w Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku 
w Łańcucie [9, 10]. Dokumentację przejęcia majątku cerkwi w Babicach stanowią 
protokoły zdawczo-odbiorcze z 1963 r.6 (ryc. 1). 

6. Protokoły zdawczo-odbiorcze z 1963 roku, dotyczące przejęcia majątku cerkwi w Babicach, przechowywane 
są w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie.
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Ryc. 1. Protokół przejęcia zabytków ruchomych z cerkwi w Babicach z roku 1963 – fotokopia;  
oryginał przechowywany w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Tuż przed zwózką zabytkowych elementów do muzeum wykonano in situ inwen-
taryzację wyposażenia świątyni. Świadczą o tym materiały penetracyjne pochodzące 
z 1963 r. i dotyczące cerkwi w Babicach, kapliczki w Babicach oraz miejscowości 
Babice [8]. 

Wedle zawartych tam informacji brakowało już wówczas niektórych elementów 
ruchomych, w tym jednego obrazu z dolnego rzędu ikonostasu [8]7. W oryginalnym 
tekście dokumentu o samym ikonostasie przeczytać możemy, co następuje: 

Ikonostas – drewniany, robota ludowa. Polichromowany. Flankowany kolumnami 
pełnymi, prostymi. Obrazy malowane na płótnie przybitym na deskę, Carskie wrota: ażu-
rowe, drewniane, motyw liściasty, Diakońskie wrota: drewniane, ażurowe, motyw siatki. 
W pasie dolnym brak 1-go obrazu z ołtarza bocznego. Pozostałe: Maria, Chrystus malowane 
na blasze, nowe (91x61). Pas prazniczkow i deesis pełny. Brak medalionów i pasji. Za to 
nad ołtarzami bocznymi 2 obrazy przedstawiające Cyryla i Metodego. Obrazy malowane 
bezpośrednio na ścianie ikonostasowej, bez gruntu. Olej, ludowe, nowe [8], (ryc. 2). 

7. W przytoczonych materiałach penetracyjnych znajduje się również wzmianka, wprowadzona jako późniejszy 
przypis z 1966 roku na końcu dokumentu, że jedna ikona została bez protokołu zdawczo-odbiorczego zabrana 
do Muzeum w Przemyślu. 
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Ryc. 2. Materiały penetracyjne dotyczące cerkwi w Babicach, kapliczki w Babicach oraz miejscowo-
ści Babice z 1963 r.; pierwsza strona z trzystronicowego opracowania zawierająca opis ikonostasu 
wykonany przed przewiezieniem elementów ruchomych cerkwi w Babicach do Muzeum-Zamku 

w Łańcucie – fotokopia; oryginał przechowywany w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej  
Muzeum-Zamku w Łańcucie

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Ostatecznie w zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie 
znalazły się następujące ikony, z których część to elementy oryginalnego ikonostasu 
(wszystkie wymienione poniżej obiekty przechowywane są w magazynie do dzisiaj)8 [7]: 

 � ikona Deesis
 � ikona św. Mikołaj
 � ikona Zaśnięcie Marii
 � ikona Umilenie, olej na płótnie9 oraz ikona Hodigitria, tempera na desce 
 � ikona Spas, olej na płótnie10 oraz ikona Deesis, tempera na desce

8. Przedstawiony spis został wykonany na podstawie: 
1) Protokołu przejęcia zabytków ruchomych z cerkwi w Babicach z roku 1963 (przechowywany w archiwum 

Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie); (patrz: ryc. 1).
2) Inwentarza elementów ruchomych z cerkwi w Babicach zgromadzonych w Dziale Sztuki Cerkiewnej 

Muzeum-Zamku w Łańcucie (przechowywany w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku 
w Łańcucie).

9. Już po przewiezieniu do Działu Sztuki Cerkiewnej i po wykonaniu analiz konserwatorskich okazało się, że ikona 
Umilenie (olej na płótnie) przyklejone jest na licu innej ikony, namalowanej na podłożu drewnianym. Ikony 
zostały rozwarstwione i spod ikony Umilenie odsłonięto ikonę Hodigitria. Tym samym obecnie w zbiorach 
przechowywane są jako dwie osobne ikony.

10. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ikony Spas (olej na płótnie). Przykrywała ona ikonę Deesis 
(tempera na desce). Ikony również zostały rozwarstwione i obecnie przechowywane są jako dwa oddzielne 
przedstawienia.
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 � ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł), olej na płótnie
 � ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł), tempera na desce
 � ikona Ostatnia Wieczerza
 � medalion Emmanuel.

Z protokołu spisanego dnia 22 października 1966 r.11 wynika, że w cerkwi pozostała 
rama ikonostasu z elementami snycerki (której nie przewieziono do zbiorów Działu 
Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie w 1963 r.), (ryc. 3). Jej demontaż 
wówczas zapewne nie został przewidziany, gdyż pełni ona jednocześnie funkcję 
konstrukcyjną „ściany kurtynowej” wydzielającej sanktuarium od nawy. Element 
ten zachował się w świątyni do dzisiaj (fot. 4, 5). 

Ryc. 3. Protokół z dnia 22 października 1966 r. informujący o stanie wyposażenia cerkwi oraz jej 
zabezpieczeniu (zamknięciu na kłódkę) – fotokopia; oryginał przechowywany w archiwum Działu 

Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie 

11. Protokół z dnia 22 października 1966 r., informujący o stanie wyposażenia cerkwi oraz jej zabezpieczeniu 
(zamknięciu na kłódkę), jest uzupełnieniem spisanych trzy lata wcześniej protokołów zdawczo-odbiorczych 
podczas zwózki elementów wyposażenia cerkwi w Babicach do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-
-Zamku w Łańcucie.
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Fot. 4. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – rama ikonostasu  
z elementami snycerki (fragment) stanowiąca pozostałość pierwotnego wyposażenia świątyni  

(oraz pełniąca jednocześnie funkcję konstrukcyjną „ściany kurtynowej”  
wydzielającej sanktuarium od nawy)

Źródło: fot. T. Tomaszek

Fot. 5. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – rama ikonostasu  
z elementami snycerki (widok na odwrocie, czyli od strony sanktuarium) stanowiąca pozostałość 

pierwotnego wyposażenia świątyni (oraz pełniąca jednocześnie funkcję konstrukcyjną „ściany 
kurtynowej” wydzielającej sanktuarium od nawy)

Źródło: fot. T. Tomaszek
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3.2. Rozwiązania formalne i ikonograficzne ikonostasów  
 greckokatolickich – krótki rys historyczny 

Ikonostas cerkwi w Babicach stanowi zredukowaną postać typowej formy ukraiń-
skiego ikonostasu rozpowszechnionego na ziemiach Polski południowo-wschodniej 
i występującego w drewnianych greckokatolickich świątyniach województwa podkar-
packiego jako nieodzowny, charakterystyczny element ich wyposażenia (ryc. 4). Tym 
samym układ przestrzenny oraz tematyka zobrazowana na poszczególnych ikonach 
ikonostasu babickiej świątyni powtarzają w nieco zmodyfikowanej konfiguracji wzorce 
kompozycyjne i ikonograficzne ścian ikonostasowych prawdopodobnie ostatecznie 
ustalone nie później niż pod koniec XVIII w. (ryc. 5).

Ryc. 4. Schemat typowej formy ukraińskiego ikonostasu

Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 5. Układ formalny i ikonograficzny ikonostasu z Babic (schemat) 

Źródło: Opracowanie własne

Wspomniany powyżej typowy wygląd oraz wynikający z niego ściśle określony 
przekaz ideologiczny ikonostasu z tych terenów swą ostateczną formę zawdzięczają 
wielu przemianom stylistycznym zachodzącym na przestrzeni kilku ostatnich stuleci. 
I tak za szczególnie istotny można by przyjąć przełom XVI i XVII w., który był okre-
sem niezwykle dynamicznych przeobrażeń sztuki cerkiewnej. Jak zauważa Giemza, 
to właśnie wówczas płaska obrazowa przegroda zastąpiona została samodzielnym, 
konstrukcyjnym ikonostasem o czytelnych podziałach na rzędy i osie, mocno akcen-
towanych przez architektoniczno-dekoracyjny detal snycerski [4]. Równolegle do 
owych zmian w strukturze plastycznej miało miejsce również rozszerzenie kompozycji 
ideowej i tym samym pojawienie się nowych wątków ikonograficznych od tej pory już 
na stałe towarzyszących sztuce cerkiewnej pogranicza polsko-ukraińskiego. Powyższe 
zmiany wpłynęły jednocześnie na postępujące modyfikacje samej konstrukcji ściany 
ikonostasowej greckokatolickich świątyń, która w ostateczności stała się samonośnym, 
niezależnym elementem wyposażenia. 

Jednakowoż, na co warto zwrócić uwagę, powołując się na Giemzę [4], podstawowy 
i restrykcyjnie przestrzegany w zasadzie do dnia dzisiejszego schemat ikonograficzny 
został wypracowany jeszcze przed pojawieniem się jako takiego w pełni wykształco-
nego ikonostasu, czyli na etapie płaskiej przegrody. Jako prototyp późniejszej ściany 
ikonostasowej, przegroda owa tradycyjnie stanowiła malowidło na długim i poziomym 
podobraziu (epistylon), na którym przedstawiano najczęściej wielopostaciową Deesis, 
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a które było umocowane na belce (belkach) konstrukcyjnych ściany ikonostasowej 
(templonie) w taki sposób, aby powyżej pozostała wolna przestrzeń przyjmująca 
formę prześwitu pomiędzy nawą a sanktuarium. Na tle owego górnego prześwitu, 
a tym samym ponad epistylonem, umieszczona została pełna, bądź sylwetowa ikona 
Ukrzyżowania, natomiast poniżej malowidła obrazującego Deesis, czyli na bocznych 
powierzchniach ściany ikonostasowej, ulokowano ikony tzw. namiestne, czyli bezpo-
średnio związane z miejscem, w którym znajdowała się świątynia [4].

Początkowo stosowano jedynie dwie ikony namiestne, z których na pierwszej, 
tak zwanej chramowej, przedstawiano wezwanie cerkwi, druga zaś podporządkowana 
była treściowo lokalnemu kultowi. Najprawdopodobniej już w drugiej połowie XV w. 
dodane zostały dodatkowe dwie ikony namiestne, którymi zazwyczaj były obrazy 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Chrystusa. Tym samym rozbudowany został dolny 
rząd od tej pory składający się z czterech ikon, co w konsekwencji doprowadziło do 
wykształcenia się pierwotnej formy ikonostasu. Mniej więcej w tym samym czasie 
dwie spośród ikon namiestnych zaczęto montować na kurtynowych ściankach umiej-
scowionych w przejściu pomiędzy sanktuarium a nawą, co było zapewne pierwszym 
etapem całkowitego oddzielania nawy od sanktuarium, zrealizowanego ostatecznie 
przy pomocy w pełni wykształconej ściany ikonostasowej. Jednocześnie pomiędzy 
owymi dwoma ikonami pojawiły się carskie wrota, początkowo zazwyczaj wykonane 
z pełnej deski i ozdobione malowidłami przedstawiającymi Ewangelistów i Zwiasto-
wanie. Nieco później wprowadzone zostały drzwi diakońskie oraz Mandylion, który 
był od tej pory umieszczany często w supraporcie nad carskimi wrotami (albo w mniej 
rozpowszechnionej wersji nad początkowo pojedynczymi drzwiami diakońskimi) [2]. 

Wiek XVI przyniósł kolejne istotne zmiany, które objęły zarówno układ prze-
strzenny, jak i program ikonograficzny wczesnych ikonostasów. Pierwsze dotyczyły 
dodania rzędu prazdników (ikon świątecznych) pomiędzy ikonami namiestnymi 
a malowidłem przedstawiającym Deesis oraz samodzielnego rzędu ikon ukazujących 
Proroków (którego występowanie upowszechniło się tak naprawdę dopiero w XVII w.). 
Drugie natomiast przeobrażenia samej grupy Deesis, w której umieszczane do tej pory 
po bokach trymorfonu „ikony świętych Czynu (przedstawiające najczęściej po parze 
Archaniołów, Apostołów, Męczenników, Ojców Kościoła, Mnichów oraz Pustelników) 
zastąpiono ikonami dwunastu Apostołów, pośród których znaleźli się także: święty 
Paweł oraz Ewangeliści Marek i Łukasz” [4]. 

Jedną z ostatnich, większych zmian formalnych było wprowadzenie mniej więcej 
w połowie XVII w. malowanych predelli, które zajęły miejsce pod rzędem ikon na-
miestnych i utworzyły najniższy rząd ikonostasu. Tematyka malowideł w predellach 
nigdy nie została ostatecznie sprecyzowana, dlatego pojawiają się na nich zarówno 
przedstawienia ornamentalne, jak i figuralne, przy czym te drugie niejednokrotnie 
bezpośrednio nawiązują do powyżej umieszczonych ikon namiestnych [2].

Wedle dostępnego stanu wiedzy możemy przypuszczać, iż ikonostas w swej 
pierwotnej formie wykształconej w XVI w. posiadał już wyraźny podział na poziome 
rzędy, natomiast nie występowały w nim jeszcze czytelne artykulacje osi pionowych. 
Te ostatnie ewoluowały znacznie wolniej, ostatecznie jednakowoż również decydując 
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o plastycznym rozczłonkowaniu późniejszych ścian ikonostasowych. Wydaje się, iż 
pierwsze ewidentne i zamierzone pionowe podziały zostały wprowadzone poprzez 
wydzielenie trymorfonu oraz poszczególnych postaci Deesis za pomocą pionowych, 
malowanych pasów, a także reliefowego opracowania gruntu pod złoceniami [4]. 
Dodatkowo podziały te uwidoczniło wprowadzenie wrót carskich i dwóch drzwi dia-
końskich, co jednocześnie pozwoliło na uzyskanie kompozycji o wyraźnie zaznaczonej 
głównej osi pionowej zlokalizowanej dokładnie pośrodku kompozycji. 

Pełne plastyczne rozczłonkowanie ikonostasu nastąpiło ostatecznie wskutek 
obramowania poszczególnych obrazów jednolitym bądź profilowanym listwowa-
niem. W dalszej kolejności owo listwowanie zastąpione zostało elementami bogato 
opracowanej snycerki, która niejednokrotnie przyjęła formę ażurowej ornamentyki 
nawiązującej bezpośrednio do wzorów znanych ze stylów historycznych, takich jak 
renesans czy barok [2].

Zmiany w formie ikonostasu, wynikające z dodania kolejnych rzędów ikon, jak 
również jego ostateczne scalanie kompozycyjne i stylistyczne, doprowadziły w konse-
kwencji do uzyskania przezeń samodzielnej konstrukcji nośnej, a tym samym uczyniły 
zeń w pełni autonomiczny element wyposażenia cerkwi, niezależny od konstrukcji 
ściany oddzielającej nawę od sanktuarium.

3.3. Zachowane ikony (w tym elementy ikonostasu) – charakterystyka 

W zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie do dzisiaj 
zachowało się jedenaście ikon. Są to następujące obiekty [7]:

1. Ikona Deesis (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-889) o wymiarach 110 x 64 cm, 
wykonana w technice temperowej na podłożu drewnianym i posiadająca pełne, 
rozbudowane obramienie opracowane snycersko. Obraz bardzo zniszczony, 
szczególnie w górnej partii, gdzie występują znaczne ubytki warstwy malarskiej 
(około 50% przedstawienia). Prawdopodobnie warstwa malarska jest oryginal-
na, wymaga jednak bardziej precyzyjnych analiz w celu ustalenia ewentualnych 
przemalowań. Obramowanie w większości zachowane, jednakowoż kompletnie 
przemalowane. Wstępne oględziny pozwalają przypuszczać, iż lico ikony zostało 
wtórnie przykryte przyklejonym do niego płótnem, na którym powstało nowe 
przedstawienie. Wedle informacji archiwalnych dostępnych w Dziale Sztuki 
Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie jednym z wtórnych, rozwarstwionych 
ikon z cerkwi w Babicach jest obraz na płótnie w technice olejnej i ukazujący 
Spas (rozwarstwienie to wykonane zostało najprawdopodobniej w pracowni 
konserwatorskiej Muzeum-Zamku w Łańcucie w latach 60. XX w.). Jednocześnie 
dane te wskazują na drugą ikonę Deesis z babickiej cerkwi (numer ewidencyjny 
MZŁ-SZR-895) jako tę, z której Spas zostało rozwarstwione. Nie potwierdzają 
tego jednak analizy przeprowadzone przez autora opracowania i bardziej praw-
dopodobne jest, że podłoże dla ikony Spas stanowiła właśnie omawiana w tym 
punkcie ikona Deesis. Obiekt pochodzi najprawdopodobniej z ołtarza bocznego, 
gdyż jego umiejscowienie w ikonostasie jest dość problematyczne (fot. 6).
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Fot. 6. Ikona Deesis (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-889)
Źródło: fot. T. Tomaszek

2. Ikona św. Mikołaj (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-890) o wymiarach 177 x 122 cm, 
wykonana w technice temperowej na podłożu drewnianym i posiadająca pełne, 
wyjątkowo bogate i rozbudowane (w porównaniu z pozostałymi ikonami) obramie-
nie opracowane snycersko. Dodatkowo zwieńczona jest dodatkowym, snycersko 
opracowanym elementem ukazującym symbol absolutu. Ikona prawdopodobnie po 
konserwacji, aczkolwiek wymaga dalszych analiz konserwatorskich. Obramowanie 
dość „tępo” pomalowane (przemalowane?). Obiekt stanowi najprawdopodobniej 
główną część ołtarza bocznego, albowiem w swojej stylistyce nie nawiązuje do 
reszty ikonostasu (fot. 7).

Fot. 7. Ikona św. Mikołaj (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-890)
Źródło: fot. T. Tomaszek
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3. Ikona Zaśnięcie Marii (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-891) o wymiarach 153 x 
94 cm, wykonana w technice olejnej na płótnie. Dostęp do obiektu jest niezwykle 
utrudniony, dlatego nie udało się do momentu opublikowania tego artykułu prze-
prowadzić jego wstępnych oględzin konserwatorskich oraz uzyskać jego fotografii. 

4. Ikona Umilenie (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-894) o wymiarach 128 x 90 cm, 
wykonana w technice olejnej na podłożu płóciennym, jest przedstawieniem 
wtórnym, które pokryło ikonę Hodigitria (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-893). 
Obraz został rozwarstwiony najprawdopodobniej w pracowni konserwatorskiej 
Muzeum-Zamku w Łańcucie w latach 60. XX w., a następnie poddany konserwacji 
(fot. 8).

Fot. 8. Ikona Umilenie (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-894)
Źródło: fot. T. Tomaszek

5. Ikona Hodigitria (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-893) o wymiarach 112 x 70 cm, 
wykonana w technice temperowej na podłożu drewnianym i posiadająca pełne, 
rozbudowane obramienie opracowane snycersko. Obraz bardzo zniszczony, 
duże ubytki warstwy malarskiej (około 40%) występują na całej powierzchni 
przedstawienia. Prawdopodobnie warstwa malarska jest oryginalna, wymaga 
jednak bardziej precyzyjnych analiz w celu ustalenia ewentualnych przemalowań. 
Obramowanie w większości zachowane, jednakowoż kompletnie przemalowane. 
Lico ikony zostało wtórnie przykryte przyklejonym do niego płótnem, na którym 
powstało w technice olejnej przedstawienie Umilenia (numer ewidencyjny MZŁ-
-SZR-894). Obecnie ikony są rozwarstwione, co zostało wykonane najprawdopo-
dobniej w pracowni konserwatorskiej Muzeum-Zamku w Łańcucie w latach 60. 
XX w. Obiekt pochodzi zapewne z ołtarza bocznego, gdyż jego umiejscowienie 
w ikonostasie jest dość problematyczne (fot. 9).
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Fot. 9. Ikona Hodigitria (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-893)
Źródło: fot. T. Tomaszek

6. Ikona Spas (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-892) o wymiarach 130 x 89 cm, wyko-
nana w technice olejnej na podłożu płóciennym jest przedstawieniem wtórnym, 
które – bazując na wstępnym rozpoznaniu konserwatorskim – zapewne przykryło 
ikonę Deesis (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-889)12. Obraz został rozwarstwiony 
najprawdopodobniej w pracowni konserwatorskiej Muzeum-Zamku w Łańcucie 
w latach 60. XX w. i następnie poddany wstępnym zabiegom zabezpieczającym. 
W tym celu warstwa malarska od strony lica została pokryta warstwą wklejonej 
bibuły japońskiej (znajdującą się tam do dzisiaj). Płócienne podłoże – składające 
się z kilku połączonych kawałków – jest bardzo osłabione i miejscami porozrywane. 
Obraz wymaga dalszych analiz oraz kompleksowych prac konserwatorskich (fot. 10).

Fot. 10. Ikona Spas (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-892)
Źródło: fot. T. Tomaszek

12. Więcej informacji patrz: opis obiektu nr 1 – Ikona Deesis (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-889). 
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7. Ikona Deesis (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-895) o wymiarach 146 x 92 cm, 
wykonana w technice temperowej na podłożu drewnianym, bez obramienia 
[wstępne rozpoznanie i zachowane ślady na licu obrazu pozwalają przypuszczać, 
iż posiadał on obramienie o kształcie zbliżonym do tego, jakie zdobi ikony Ho-
digitria (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-893) oraz Deesis (numer ewidencyjny 
MZŁ-SZR-889)]. Przedstawienie całkowicie przemalowane, w lewej, dolnej czę-
ści kompozycji widać odkrywki do oryginalnej warstwy malarskiej. Ikona była 
przesłonięta innym obrazem, który był na niej naklejony. Według ustaleń autora 
niniejszego opracowania nie do końca pewnym jest, iż ową naklejoną ikoną było 
Spas (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-892), a na który to obraz wskazują materiały 
archiwalne Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie13. Co prawda 
wymiary ikony odpowiadają w przybliżeniu obrazowi Spas, ale wstępne oglę-
dziny konserwatorskie nie pozwoliły na podjęcie jednoznacznej decyzji. Ikona 
jest prawdopodobnie centralną częścią oryginalnej grupy Deesis z ikonostasu 
babickiej cerkwi (fot. 11).

Fot. 11. Ikona Deesis (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-895)
Źródło: fot. T. Tomaszek

8. Ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł), (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-896) 
o wymiarach 65 x 41 cm, wykonana w technice olejnej na podłożu płóciennym, 
bez obramienia. Przedstawienie malowane bardzo prymitywnie, płótno mocno 
pogięte, warstwa malarska bardzo pociemniała. Obraz ewidentnie wtórny, za-
pewne zasłaniał którąś z oryginalnych ikon (jest to jednak trudne do ustalenia, 
którą konkretnie). Wymaga kompleksowych prac konserwatorskich (fot. 12).

13. Więcej informacji patrz: opis obiektu nr 1 – Ikona Deesis (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-889). 
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Fot. 12. Ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł),  
(numer ewidencyjny MZŁ-SZR-896)

Źródło: fot. T. Tomaszek

9. Ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł), (numer ewidencyjny MZŁ-
-SZR-897) o wymiarach 98 x 65 cm, wykonana w technice temperowej na podłożu 
drewnianym i posiadająca trzyczęściowe, rozbudowane obramienie opracowane 
snycersko. Obraz całkowicie zachowany, wymaga rozpoznania konserwatorskiego 
w celu ustalenia zakresu ewentualnych przemalowań. Górną część przedstawie-
nia wypełnia grawerowane i pozłacane tło. Na flankujących ikonę kolumnach 
(prawa i lewa część obramienia) zauważalne duże ubytki w warstwie malarskiej. 
W zwieńczeniu obramienia główka aniołka (putto), (fot. 13).

Fot. 13. Ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł),  
(numer ewidencyjny MZŁ-SZR-897)

Źródło: fot. T. Tomaszek
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10. Ikona Ostatnia Wieczerza (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-898) o wymiarach 
61 x 97 cm, wykonana w technice temperowej na podłożu drewnianym i posiada-
jąca trzyczęściowe, rozbudowane obramienie opracowane snycersko (flankujące 
przedstawienie od góry i po bokach). Stan zachowania obiektu dobry, najpraw-
dopodobniej pod koniec lat 90. był poddany zabiegom zabezpieczającym wyko-
nanym w pracowni konserwacji Muzeum-Zamku w Łańcucie. Warstwa malarska 
przedstawienia figuralnego, tła i elementów obramienia kompletna, dla potwier-
dzenia jej oryginalności jak i braku występowania ewentualnych przemalowań, 
konieczne są dalsze analizy konserwatorskie. Ikona posiada fragmenty pokryte 
srebrzeniami (fot. 14).

Fot. 14. Ikona Ostatnia Wieczerza (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-898)
Źródło: fot. T. Tomaszek

11. Ikona-medalion Emmanuel (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-899) wykonana 
w technice temperowej na podłożu drewnianym i posiadająca obramienie w for-
mie promieniście rozchodzącej się glorii. Przedstawienie mało czytelne, wyraźne 
ubytki w warstwie malarskiej na lewej połowie. Brak promieni glorii w prawej 
i dolnej części obramienia (fot. 15).

Fot. 15. Ikona-medalion Emmanuel (numer ewidencyjny MZŁ-SZR-899)
Źródło: fot. T. Tomaszek
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3.4.  Próba rekonstrukcji oryginalnego rozmieszczenia 
 zachowanych ikon w ramie ikonostasowej 

Wstępne rozeznanie konserwatorskie pozwala założyć, iż przynajmniej trzy 
z zachowanych w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie ikon to ele-
menty oryginalnego ikonostasu z babickiej cerkwi14. Ikonami tymi są: Ikona Deesis 
(numer ewidencyjny MZŁ-SZR-895) – stanowiąca centralny obraz rzędu Deesis, Ikona 
Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł) – przedstawiająca dwóch spośród dwunastu 
apostołów rzędu Deesis, oraz Ikona Ostatnia Wieczerza (numer ewidencyjny MZŁ-
-SZR-898) – znajdująca się ponad carskimi wrotami. Ich prawdopodobne pierwotne 
rozmieszczenie zobrazowane jest na rycinie 6. 

Ryc. 6. Rekonstrukcja prawdopodobnego pierwotnego rozmieszczenia zachowanych  
ikon w ramie ikonostasu (schemat)

Źródło: Opracowanie własne 

4. Podsumowanie

Zachowane do dzisiaj ikony z babickiej cerkwi, zgromadzone w zbiorach Działu 
Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, stanowią tylko część oryginalnego 
wyposażenia świątyni. Niemniej pozwalają na rekonstrukcję pierwotnej organizacji 
wnętrza cerkwi oraz informują nas o bogatej ikonografii sztuki greckokatolickiej 
ziem Polski południowo-wschodniej. Jednakowoż, aby uzyskać pełną wiedzę na 
temat oryginalnego wystroju świątyni oraz jej pierwotnego ikonostasu, konieczne 
jest przeprowadzenie dalszych, bardziej zaawansowanych analiz konserwatorskich. 

14. W celu ostatecznego określenia przynależności pozostałych zachowanych ikon należy przeprowadzić dalsze 
analizy konserwatorskie.
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KTO I DLACZEGO PRZYJEŻDŻA DO 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO –  

ANALIZA STRUKTURY PRZYJAZDOWEGO  
RUCHU TURYSTYCZNEGO

Streszczenie
Obecnie coraz trudniej jest zadowolić wymagających i świadomych klientów, których ocze-

kiwania często odbiegają od standardów. Wielu przedsiębiorców stara się tworzyć ofertę od-
powiadającą oczekiwaniom i wyobrażeniom odbiorców, dobrą jakościowo i często zindywi-
dualizowaną. Również w branży turystycznej takie działania są podejmowane. Chcąc jednak 
oferować produkt adekwatny do oczekiwań turystów, należy prowadzić sukcesywne badania 
strony popytowej rynku, aby możliwe było usprawnienie procesów dostosowania ofert do kon-
kretnych preferencji.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu wyników najnowszych badań przy-
jazdowego ruchu turystycznego do województwa podkarpackiego z 2015 r. (przeprowadzo-
nych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną) i porównaniu ich z wybranymi 
wynikami podobnych badań przeprowadzonych w 2009 r. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie) i w 2011 r. (MillwardBrown SMG/KRC).

Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę, że pomimo upływu lat nie zaistniały istotne różnice 
w strukturze przyjazdowego ruchu turystycznego szczególnie w odniesieniu do cech opisują-
cych uczestników tego ruchu i ich preferencji.

Głównym założeniem było poznanie preferencji turystycznych osób przebywających w tym 
regionie w odniesieniu do oferowanych usług oraz odwiedzanych miejsc.

Słowa kluczowe: popyt turystyczny, turystyka przyjazdowa, województwo podkarpackie, 
ruch turystyczny

WHO AND WHY VISIT THE PODKARPACKIE 
VOIVODESHIP – AN ANALYSIS OF INBOUND 

TOURIST TRAFFIC’S STRUCTURE

Summary
Nowadays it is much more difficult to satisfy the increasingly demanding and conscious 

clients whose expectations often differ from the current standards. As a consequence, it is 
necessary for many entrepreneurs to strive for the high satisfaction of consumers by creating 
a high-quality customised offer which will meet their expectations and conceptions. Therefore, 
the adjustment of a product to its recipients requires general gradual research on the market 
demand on the part of potential customers in order to facilitate the process of offer adjust-
ment to their preferences. 
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The aim of the study is to present the results of the latest research on inbound tourist traf-
fic in the Podkarpackie Voivodeship from 2015 (conducted by Podkarpacka Regional Tour-
ism Organisation) and to compare them with selected results of similar research conducted 
in 2009 (by The Higher School of Information Technology and Management in Rzeszów) and 
2011(MillwardBrown SMG/KRC).

This article puts forward the hypothesis that despite the passage of many years there have 
been no major differences in the structure of inbound tourist traffic, especially with respect to 
the characteristics describing the participants of this traffic and their preferences.

The main assumption of the study was to determine the tourist preferences of people visit-
ing this region with reference to the offered services and visited places.

Keywords: demand for tourism, inbound tourism, Podkarpackie Voivodeship, tourist traffic

1. Wprowadzenie

Konsument i jego potrzeby są punktem wyjścia przy podejmowaniu wszelkich 
przedsięwzięć o charakterze rynkowym. Generalnie działalność ludzka jest wyni-
kiem powstawania potrzeb i ich zaspokajania. Współcześnie o wiele trudniej jest 
usatysfakcjonować coraz bardziej wymagających i świadomych klientów, których 
oczekiwania często odbiegają od standardów. Koniecznością dla wielu przedsiębiorstw 
jest dążenie w kierunku wysokiego zadowolenia konsumenta poprzez tworzenie 
oferty odpowiadającej jego oczekiwaniom i wyobrażeniom, dobrej jakościowo i często 
zindywidualizowanej. Szczególnie jest to wymóg charakterystyczny dla działalności 
na rynku turystycznym. Dostosowanie produktu do odbiorcy wymaga zatem pro-
wadzenia sukcesywnych badań ogólnie nad zachowaniem strony popytowej rynku 
reprezentowanej przez potencjalnych klientów, aby możliwe było usprawnienie 
procesów dostosowania ofert do ich preferencji. 

W turystyce na zachowania klienta oddziałuje wiele różnych czynników, które 
podlegają badaniom i analizie. Zdaniem Cezarego Marcinkiewicza [6] (za J. Kramerem 
[5]) badania zachowań klientów dotyczą:

 � potrzeb i preferencji konsumpcyjnych,
 � przejawów konkretnych zachowań i determinant tych zachowań,
 � opinii, postaw,
 � motywów postępowania,
 � planów, zamiarów, zakupów itp.

Dążenie przedsiębiorstw do oddziaływania na popyt wymaga więc nie tylko pozna-
nia, ale i antycypowania potrzeb, a nawet ich tworzenia [7]. Zrozumienie znaczenia 
potrzeb i pragnień ludzkich w procesie kształtowania popytu, jako podstawowej części 
rynku, jest zagadnieniem bardzo ważnym z racji istotnej roli klienta w gospodarce 
rynkowej. Popyt łączy pragnienie posiadania określonych produktów z możliwością 
i gotowością ich kupienia. Warunkiem podjęcia decyzji o konsumpcji turystycznej 
jest jednak cała gama czynników kształtujących popyt turystyczny w wymiarze ilo-
ściowym i jakościowym [3]. 

W literaturze poświęconej ekonomicznym zagadnieniom turystyki można spotkać 
wiele podejść do problemu czynników kształtujących wielkość i strukturę popytu 
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turystycznego. Jedni autorzy rozważają historyczne czynniki rozwoju turystyki jako 
zjawiska społeczno-gospodarczego, inni skupiają się na strukturze społeczno-demogra-
ficznej oraz przedmiotowej efektywnego popytu turystycznego społeczeństwa danego 
kraju czy regionu w określonym momencie, a jeszcze inni budują algorytm decyzyjny 
konsumenta, aby dokonać pomiaru wydatków na podróże turystyczne. Niezależnie 
od tego, czy jest to historyczna analiza tendencji kształtowania się turystyki czy też 
analiza ekonomiczna bądź socjologiczna, to podejścia te nie różnią się listą czynników 
kreujących popyt turystyczny, a jedyne różnice dotyczą siły i sposobu oddziaływania 
danego czynnika. Uwzględniając owe różnice, popyt turystyczny można określić 
jako efekt konkretnych decyzji podjętych przez konsumentów w wyniku działania 
czynników i uwarunkowań osobistych, społeczno-ekonomicznych i historycznych [4].

Definicja popytu turystycznego rozumianego jako suma dóbr i usług turystycznych, 
które turyści skłonni są nabyć przy danym poziomie cen i w danym okresie [8], nie 
różni się zbytnio od klasycznego wyjaśnienia popytu na inne dobra i usługi. Różnicę 
stanowi charakter nabywanych dóbr i usług, które wynikają z uczestnictwa w ruchu 
turystycznym, traktowanym jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, którego istotą 
jest podejmowanie podróży służących realizacji celów wypoczynkowych, rekreacyj-
nych, poznawczych i innych. 

Typowe zachowania turystów na rynku odzwierciedlają założenia klasycznej teorii 
ekonomii, według której człowiek postępuje w sposób racjonalny i dokonuje takich 
wyborów, które maksymalizują jego zadowolenie. Założenia te jednakże nie wyjaśniają 
wielu odmiennych zachowań turystów, którzy celowo decydują się na ekstrawaganckie 
i impulsywne zakupy, racjonalnie nieuzasadnione, traktując je jako formę odreagowania 
od codzienności bądź zaimponowania innym osobom. Ludzie kupują produkty nie 
tylko dlatego, że są użyteczne, ale też dlatego, że coś symbolizują [10]. Przykładem 
może być pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w celu zaprezentowania swoich 
poglądów, np. ekologicznych, minimalistycznych. Takie postępowanie jest wynikiem 
m.in. zróżnicowania uczestników ruchu turystycznego pod względem pełnionych 
funkcji społecznych, które wpływają na ich decyzje nabywcze.

Zróżnicowanie potrzeb potencjalnego popytu turystycznego, jego zmienność, 
oczekiwanie wysokiego standardu usług, znajomość rynku turystycznego stwarzają 
możliwości rozwoju różnych form turystyki. Zmieniające się potrzeby i oczekiwania 
turystów wpływają zatem na różnorodność ofert turystycznych, a to z kolei przyczy-
nia się do wzrostu konkurencyjności rynkowej, a w konsekwencji do rozwoju rynku 
turystycznego. W tym świetle zarządzanie podmiotami gospodarki turystycznej, 
m.in. atrakcjami turystycznymi, wskazuje na potrzebę prowadzenia systematycznych 
badań ruchu turystycznego. Wyniki tych badań mogą pomóc, m.in. w segmentacji 
rynku, w wyborze i realizacji odpowiedniej strategii marketingowej, w kształtowaniu 
właściwych produktów turystycznych czy w opracowaniu i ukierunkowaniu dzia-
łań promocyjnych.
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2. Cel i metodyka badań

Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu części wyników najnow-
szych badań przyjazdowego ruchu turystycznego do województwa podkarpackiego 
z 2015 r., przeprowadzonych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystycz-
ną i porównaniu ich z wybranymi wynikami podobnych badań przeprowadzonych 
w 2009 r. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) i w 2011 r. (Mill-
wardBrown SMG/KRC).

Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę, że pomimo upływu lat nie zaistniały 
istotne różnice w strukturze przyjazdowego ruchu turystycznego, szczególnie w od-
niesieniu do cech opisujących uczestników tego ruchu i ich preferencji.

Głównym założeniem było poznanie preferencji turystycznych osób przebywają-
cych w tym regionie w odniesieniu do oferowanych usług oraz odwiedzanych miejsc. 

W szczególności dążono do uzyskania informacji na temat:
1. ogólnej charakterystyki turystów z Polski, jak również z zagranicy odwiedzających 

województwo podkarpackie, 
2. długości trwania pobytów oraz celu/(-ów) wizyty w województwie podkarpackim,
3. źródeł, z jakich najczęściej turyści czerpią informacje o tym województwie, 
4. miejsc, atrakcji, które są przedmiotem ich zainteresowania, 
5. szacunkowych wydatków ponoszonych przez turystów przebywających w bada-

nym województwie,
6. indywidualnych opinii o jakości informacji turystycznej w regionie.

Ankiety były dystrybuowane w kilkudziesięciu ośrodkach badanego województwa 
(w 27 miastach i miejscowościach), w wybranych punktach, takich jak: centra i punkty 
informacji turystycznej, jednostki kultury (muzea, skanseny, miejskie ośrodki kultury) 
oraz w obiektach noclegowych – łącznie 37 placówek w różnych częściach regionu.

Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzy-
staniu ankiety jako narzędzia badawczego zawierającej 14 pytań (11 pytań zamknię-
tych – w tym pytania metryczkowe, 3 pytania otwarte). Zastosowaną techniką był 
kwestionariusz ankietowy, który został przygotowany w trzech wersjach językowych, 
tj. w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim. Sondaż przeprowadzono w okresie 
letniego sezonu turystycznego od czerwca do września 2015 r. 

W badaniach turystycznych, obejmujących między innymi bezpośrednie badanie 
respondentów, ważnym elementem jest określenie związku między próbą a popula-
cją. Populacją w przypadku badań przyjazdowego ruchu turystycznego są wszyscy 
turyści przyjeżdżający do danego województwa. Pełna identyfikacja tak definiowa-
nej populacji jest niemożliwa. Żadne dostępne źródła nie dostarczają wiarygodnej, 
precyzyjnej informacji o liczebności tej populacji. Główny Urząd Statystyczny zbiera 
i publikuje informacje o udzielonych noclegach i liczbie korzystających z noclegów, 
co oczywiście nie wyczerpuje opisu zjawiska „ruch turystyczny”. Badaniami objęto 
zatem losowo wybrane osoby deklarujące pochodzenie spoza województwa podkar-
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packiego, jak też mieszkańców regionu korzystających z usług turystycznych w wyżej 
wymienionych miejscach.

Podsumowanie przeprowadzono w dwóch układach – pierwszy objął wszystkie 
wypełnione ankiety bez względu na wersję językową, natomiast drugi – wyłącznie 
ankiety w obcych wersjach językowych (odrębne wykresy i komentarze).

W ramach badań nie przyjęto żadnych hipotez badawczych – głównym zamiarem 
autorów badań była wyłącznie analiza ilościowa.

Należy dodać, że w zależności od analizowanego pytania uzyskano różną sumę 
odpowiedzi, gdyż nie wszyscy ankietowani poprawnie wypełnili kwestionariusz bądź 
mogli zaznaczyć więcej niż jeden wariant odpowiedzi [9].

3. Wyniki

W badaniach wzięło udział łącznie 1216 osób, w tym 139 obcokrajowców, co 
określono na podstawie wypełnionych ankiet w różnych wersjach językowych (102 
w j. angielskim, 37 w j. ukraińskim). Największą liczbę kwestionariuszy wypełniono 
w stolicy województwa – Rzeszowie, w Podziemnej Trasie Turystycznej (132 osoby) 
oraz w siedzibie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (114 osób). 

Płeć

W przebadanej grupie przeważały kobiety (56,9%) względem mężczyzn (43,1%). 
Liczebność kobiet wyniosła 687 osób, a mężczyzn 521 osób (łącznie 1208 osób). 
W przypadku ośmiu ankiet respondenci nie zaznaczyli płci. 

W przypadku obcokrajowców proporcje badanych według płci ukształtowały się 
przeciwnie – na 139 turystów z zagranicy 77 osób to mężczyźni, a 61 to kobiety.

Wiek

W odniesieniu do pytania o wiek poprawnie wypełniono 1202 ankiety, co oznacza, 
że czternastu badanych nie udzieliło odpowiedzi na analizowane pytanie. Największy 
odsetek, to jest 36% (432 osoby), stanowiły osoby w przedziale wiekowym 21–35 lat, 
natomiast prawie jedną trzecią badani w wieku 36–50 lat (368 osoby). Osoby powyżej 
50 roku życia miały swój udział w całej grupie respondentów na poziomie około jednej 
czwartej (314 osób). Zdecydowanie najmniejszy udział wśród badanych, wynoszący 
7,3%, zaznaczyły osoby najmłodsze wiekiem, tj. do 20 roku życia (88 osób). Struktura 
wiekowa zagranicznych turystów ukształtowała się podobnie. 

Wykształcenie

Dopełnieniem charakterystyki ankietowanych jest informacja o ich wykształceniu. 
Odpowiedzi na pytanie o wykształcenie udzieliło łącznie 1189 osób, co oznacza, że 
27 badanych nie określiło w kwestionariuszu poziomu swojego wykształcenia. 

W świetle otrzymanych wyników najwięcej osób, bo aż 840 ankietowanych, to 
osoby z wyższym wykształceniem, 275 respondentów posiada wykształcenie średnie, 
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a 46 zakwalifikowało swoje wykształcenie do kategorii „inne”. Tylko 28 badanych ma 
zawodowe wykształcenie. 

Wydaje się, że skłonność do korzystania z usług turystycznych powiązana jest 
z wysokością dochodów, te zaś – w znacznym stopniu – uzależnione są od posiadanego 
wykształcenia. Przewaga wśród badanych osób z wyższym i średnim wykształceniem 
nie powinna zatem dziwić. To właśnie osoby o takim statusie są częściej skłonne do 
korzystania z usług turystycznych, częściej także stać je na podejmowanie wyjazdów.

Weryfikując odpowiedzi udzielone przez turystów zagranicznych, nie dostrzega 
się różnic w podziale tej grupy według poziomu wykształcenia względem wyników 
odnoszących się do całej próby.

Miejsce zamieszkania

Dla precyzyjnego określenia potrzeb i oczekiwań badanych turystów ważna jest 
także informacja o miejscu zamieszkania. Inne są bowiem wymagania i oczekiwania 
mieszkańców dużych miast, inne zaś turystów z mniejszych miejscowości. Uzyskanie 
takich informacji możliwe było dzięki analizie odpowiedzi udzielonych na ostatnie 
z pytań metryczkowych. 

Wśród 1178 ankietowanych (liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi) najwięk-
szy odsetek, bo prawie 30% (348 osób), to mieszkający w miastach powyżej 500 tys. 
mieszkańców. Drugą pod względem udziału grupę respondentów stanowili mieszkańcy 
wsi – 15% (177 osób). Najmniejszy udział – 9,3% (109 osób) w strukturze badanego 
ruchu turystycznego – mieli pochodzący z miast poniżej 20 tys. mieszkańców. 

Ankietowani proszeni byli również o wskazanie województwa, w którym miesz-
kają. Na podstawie uzyskanych wyników okazało się, że najwięcej osób przyjechało 
do województwa podkarpackiego z województw: mazowieckiego, małopolskiego i ślą-
skiego, a więc stosunkowo blisko położonych względem omawianego regionu. Należy 
podkreślić, że różnice pomiędzy wiodącymi województwami są niewielkie i wynoszą 
odpowiednio 3% (26 osób) i 2% (15 osób). Warto dodać, iż 12% odsetek uczestników 
ruchu turystycznego w regionie stanowią mieszkańcy województwa podkarpackie-
go (103 osoby). Udział przedstawicieli pozostałych województw kształtował się na 
wyrównanym poziomie, co można przeanalizować na podstawie wykresu (ryc. 1).
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Ryc. 1. Zestawienie liczby badanych według województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PROT

W grupie obcokrajowców, podobnie jak w całej badanej grupie, przeważali miesz-
kańcy dużych miast.

Czas pobytu

Jednym z głównych założeń w ramach przeprowadzonych badań było ustalenie 
długości pobytu uczestników ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. 
Na pytanie o czas pobytu odpowiedziało 1201 respondentów, co oznacza, że 15 
osób pozostawiło pytanie bez odpowiedzi. Uzyskane dane pozwoliły stwierdzić, 
czy w większym stopniu mamy do czynienia z ruchem krótkookresowym czy raczej 
z długookresowym. Prawie jedna trzecia ankietowanych (372 osoby) przebywała na 
terenie województwa podkarpackiego od 4 do 7 dni. Dla niewiele mniejszej liczebno-
ści, tj. 355 badanych, pobyt ten był dłuższy niż 7 dni. Nieco więcej niż jedna czwarta 
respondentów zdecydowała się na spędzenie od 2 do 3 nocy. Najmniejszą grupę 
stanowili korzystający tylko z jednego noclegu – 154 osoby. 

Niestety, konstrukcja narzędzia badawczego nie pozwoliła na dokonanie rozróż-
nienia ruchu odwiedzającego jednodniowego od turystów, czyli osób korzystających 
z co najmniej jednego noclegu.

Dla porównania, preferencje dotyczące długości pobytu gości z zagranicy są nieco 
odmienne. Najwięcej osób deklaruje skorzystać z 2–3 noclegów. Ponadto na tle całej 
grupy badanych więcej obcokrajowców decyduje się na dłuższy pobyt powyżej 7 nocy. 
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Charakter wizyty

Przeprowadzone badania dostarczyły również informacji na temat charakteru 
wizyt ankietowanych osób. Zdecydowanie preferowane były pobyty indywidualne, 
o czym świadczy 81,2% odsetek odpowiedzi, względem grupowych wskazanych przez 
niespełna jedną piątą badanych. Należy zauważyć, że na pytanie o charakter pobytu 
poprawnie odpowiedziało 884 osoby. Oznacza to, że aż 232 respondentów nie udzie-
liło odpowiedzi, do czego mogła przyczynić się bardzo wąska, łatwa do przeoczenia 
rubryka w kwestionariuszu przeznaczona na to pytanie.

Zagraniczni turyści to również w przeważającej mierze osoby podróżujące indy-
widualnie.

Cele podróży

Istotnym z punktu widzenia autorów badań było ustalenie celów podróży do 
województwa podkarpackiego. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jeden wariant 
odpowiedzi, dlatego też suma wyników przekracza 100% (tj. 1216 ankiet). Łącznie 
otrzymano 2765 odpowiedzi, wśród których znacząco wyróżnił się cel wypoczynkowy. 
Na drugim miejscu ankietowani wskazali zwiedzanie zabytków, a na trzecim turystykę 
aktywną. Na tle możliwych wariantów odpowiedzi wyróżniają się dodatkowo cele, 
takie jak odwiedziny oraz rozrywka (ryc. 2).

Ryc. 2. Zestawienie liczby badanych według celu podróży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PROT

W przypadku grupy ankietowanych z zagranicy hierarchia celów podróży jest 
bardzo zbliżona do preferencji całej próby.
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Jako kolejne w kwestionariuszu zamieszczono pytanie otwarte, w którym ankieto-
wany mógł wskazać atrakcje turystyczne oraz miejsca, jakie zamierza odwiedzić podczas 
swojego pobytu w województwie podkarpackim. Wśród odpowiedzi dominowały miasta: 
Rzeszów, Łańcut, Przemyśl, Krosno, Sanok, Leżajsk (bazylika), Krasiczyn (zamek). 
Ponadto powtarzały się w ramach planowanych odwiedzin atrakcje i miejsca, takie 
jak: Trasa Podziemna w Rzeszowie, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, Bieszczady, 
Jezioro Solińskie, Zapora w Solinie, skansen Karpacka Troja, skansen w Kolbuszowej, 
Arboretum w Bolestraszycach oraz Kolejka Bieszczadzka. Sporadycznie wskazywano 
też podkarpackie uzdrowiska Rymanów-Zdrój i Iwonicz-Zdrój.

Wśród ankietowanych dominowały osoby, które po raz pierwszy przyjechały do 
województwa podkarpackiego. Okazało się, że prawie jedna trzecia nie miała do-
tychczas okazji podróżować do południowo-wschodniego regionu Polski. Niewiele 
mniejszy odsetek bardzo rzadko przyjeżdża w te strony. Prawie ten sam odsetek 
badanych (19,4% i 19,3%) odwiedza ten region bardzo często oraz od czasu do czasu.

Na pytanie o częstotliwość odwiedzin województwa podkarpackiego odpowie-
działo łącznie 1186 osób, co wskazuje na brak odpowiedzi w przypadku 30 ankiet.

Większość obcokrajowców to turyści, którzy odwiedzili województwo podkar-
packie po raz pierwszy. 

Planowane wydatki

Na podstawie przeprowadzonych badań pozyskano również dane dotyczące 
wielkości wydatków związanych z pobytem w województwie podkarpackim. Prawie 
połowa ankietowanych zdeklarowała przeznaczyć kwotę do 1000 zł, prawie jedna 
trzecia od 1000 zł do 2000 zł. Zdecydowanie najmniejszy odsetek planuje przezna-
czyć na wydatki podczas wizyty 3000 zł i więcej. Łączna liczna respondentów, która 
poprawnie odpowiedziała na pytanie dotyczące wydatków, wyniosła 1170, a zatem 
46 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Nie ma większych różnic w strukturze odpowiedzi zagranicznych turystów. W tej 
grupie badanych większość nie chce wydać więcej niż 1000 zł w ramach swojego 
pobytu w województwie podkarpackim.

Z racji częściowego podobieństwa metodologicznego możliwa jest porówny-
walność otrzymanych danych do wyników wcześniej przeprowadzonych przez inne 
instytucje badań na temat przyjazdowego ruchu turystycznego w województwie 
podkarpackim [1, 2].
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Tab. 1. Zestawienie wybranych wyników badań przyjazdowego ruchu turystycznego  
w województwie podkarpackim

2009 r. – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie

2011 r. – MillwardBrown SMG/KRC

• wiek ok. 35 lat, wykształcenie wyższe
• mieszkaniec dużego miasta w woj. małopolskim, mazowiec-

kim, lubelskim lub śląskim 
• podróż organizuje samodzielnie, własnym samochodem 

osobowym 
• celem podróży jest krótki (od 3 do 5 dni) pobyt wypoczyn-

kowy, najczęściej w Bieszczadach, w trakcie którego zwiedza 
wybrane atrakcje turystyczne regionu

• na pobyt wydaje 300 do 500 zł na osobę 

• średnia wieku 41 lat, wykształcenie średnie lub wyższe
• na stałe mieszkający w województwie śląskim, małopolskim 

lub mazowieckim
• przyjazd zorganizowany we własnym zakresie
• długość pobytu średnio 7 dni
• doceniający krajobrazy regionu, ciszę i spokój oraz zabytki, 

najatrakcyjniejsza jest Solina
• na dzienny pobyt przeznacza średnio 110 zł na osobę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
http://www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl/index.php/ruch-turystyczny (dostęp: 5.05.2016)

Porównując zestawienie wyników z tabeli 1 z tymi, które uzyskano w badaniach 
w 2015 r., możliwe jest zweryfikowanie postawionej hipotezy w tym artykule, zgodnie 
z którą pomimo upływu lat, nie zaistniały istotne różnice w strukturze przyjazdowego 
ruchu turystycznego, szczególnie w odniesieniu do cech opisujących uczestników 
tego ruchu i ich preferencji.

4. Podsumowanie

Celem badań przeprowadzonych przez PROT w 2015 r. było uzyskanie podsta-
wowych informacji na temat przyjazdowego ruchu turystycznego w województwie 
podkarpackim. 

Przeprowadzona analiza wyników pozwoliła na dokonanie ich podsumowania. 
1. Odwiedzający województwo podkarpackie to głównie osoby w przedziale wie-

kowym od 21 do 50 lat, z wyższym wykształceniem, wśród których przewagę 
stanowią kobiety. 

2. Najczęściej są to przedstawiciele dużych aglomeracji miejskich liczących powyżej 
500 tys. mieszkańców, reprezentujący województwa, takie jak: mazowieckie, 
małopolskie oraz śląskie.

3. Pobyt turystów na terenie województwa podkarpackiego trwa zazwyczaj od 4 
do 7 nocy, aczkolwiek znaczący odsetek decyduje się również na dłuższy niż 
tygodniowy pobyt.

4. Większość podróżuje indywidualnie w celach wypoczynkowych. Dla sporej grupy 
ważne są też cele poznawcze (zwiedzanie zabytków) oraz chęć uprawiania tury-
styki aktywnej.

5. Najchętniej przez przyjeżdżających odwiedzane są podkarpackie miasta, jak: 
Rzeszów, Łańcut, Przemyśl, Krosno, Sanok, Leżajsk, Krasiczyn i ich główne 
atrakcje turystyczne. Ponadto sporo osób kieruje się w Bieszczady i nad Jezioro 
Solińskie. Mniej osób jest zainteresowanych zwiedzaniem skansenów, arboretum 
i wizytą w uzdrowiskach.
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6. Wśród przyjezdnych dominują osoby, które po raz pierwszy odwiedziły woje-
wództwo podkarpackie. Niewiele mniejszą grupę stanowią turyści przyjeżdżający 
bardzo rzadko. 

7. Podczas pobytu w regionie najwięcej turystów zadeklarowało wydanie do 1000 zł. 
Niestety, niewielu jest skłonnych ponieść wydatki powyżej 3000 zł.

8. W odpowiedziach udzielonych przez obcokrajowców nie zanotowano istotnych 
różnic względem preferencji całej grupy badanych. Jednakże wśród gości z zagranicy 
było więcej mężczyzn, więcej osób powyżej 50 roku życia, dla których głównych 
źródłem informacji o regionie są centra informacji turystycznej, a preferowana 
długość pobytu wynosi 2–3 dni.

Uzyskane wyniki należy uznać za wiarygodne i spełniające określone kryteria 
metodologiczne dla tego typu badań ilościowych. Należy też zachować pewien 
dystans do wyników badań ze względu na ich jednorazowy charakter, a także przy 
wartościowaniu ukazanego „obrazu turystyki”, gdyż na stan faktyczny mogły mieć 
wpływ wielorakie uwarunkowania. Pomimo tego jest to ważny materiał źródłowy, 
który warto wykorzystać w zakresie obsługi ruchu turystycznego w regionie. 

Pozyskane informacje mogą być cenną wskazówką do wytyczenia nowych 
kierunków lub zmodyfikowania obecnych działań w sferze promocji i informacji 
turystycznej. Dane na temat przyjazdowego ruchu turystycznego to także przydatna 
wiedza w procesie programowania nowych produktów turystycznych lub różnicowa-
nia istniejących, która pozwala skonkretyzować ofertę pod określonych odbiorców 
(przede wszystkim mieszkańców dużych miast pochodzących z województw: mazo-
wieckiego, małopolskiego i śląskiego). Dzięki ustaleniu głównych celów podróży do 
województwa podkarpackiego można wnioskować, że zainteresowaniem turystów 
powinny cieszyć się produkty turystyczne łączące możliwość zwiedzania z aktywnym 
spędzaniem czasu. Ponadto istotnym wydaje się wysondowanie, jak wiele pieniędzy 
turyści są skłonni wydać w trakcie pobytu w badanym regionie, co pozwoli określić 
średnią siłę nabywczą odwiedzających, a w konsekwencji dobrać optymalne ceny do 
oferowanych usług.

Niewątpliwie podjęta po raz pierwszy przez PROT próba zbadania ruchu tury-
stycznego w województwie podkarpackim powinna być kontynuowana w przyszłych 
sezonach. Warto wówczas wzmocnić stronę metodologiczną kolejnych badań, między 
innymi poprzez przyjęcie hipotez badawczych, rozbudowanie kwestionariusza ankiety 
i ujednolicenie metodologii badań z wcześniej prowadzonymi.
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OCENA ZMIAN WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI 
GRUNTU NA TERENIE PÓL NAMIOTOWYCH 

Z POGÓRZA DYNOWSKIEGO POD WPŁYWEM 
UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEGO

Streszczenie
Rozwój turystyki w mezoregionie Pogórza Dynowskiego może mieć ogromny wpływ na stan 

środowiska naturalnego. Jednym z nieodzownych elementów turystyki są pola namiotowe, któ-
re z racji pełnionej funkcji mogą odgrywać na niewielkich obszarach kluczową rolę w zmianach 
właściwości gruntu. Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości gruntów na te-
renie pól namiotowych w wyniku użytkowania turystycznego. Na obszarze Pogórza Dynowskie-
go, posługując się bazą adresową pól namiotowych, zamieszczoną na stronach Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego, jak również lokalizacją w stosunku do tras rowerowych, 
wytypowano 4 obiekty do badań, gdzie określono zbicie gleby w miejscach o potencjalnie naj-
większym turystycznym użytkowaniu. Stwierdzono największe zmiany gruntu w pobliżu boisk 
na terenie dwóch ośrodków wypoczynkowych oraz pod wiatą na terenie pola biwakowego.

Słowa kluczowe: zbicie gleby, pola namiotowe, infrastruktura turystyczna

ASSESMENT THE CHANGES OF CHOSEN SOIL 
PROPERTIES ON CAMPING SITE AREA FROM 

DYNOWSKIE FOOTHILLS UNDER  
THE TOURISM USAGE

Summary
The tourism development from Dynowskie Foothill area could have a huge influence on nat-

ural environment condition. One of the major elements of tourism are camping site, which 
because of the function could play an important role in changes of soil properties on small 
areas. The aim of the research was estimated the changes of chosen soil properties on camping 
site area as the result of tourism usage. With the use of camping site addresses base listed on 
the page of Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, as well as the location to the 
cycle track, there were chosen 4 objects on Dynowskie Foothill area where was estimated the 
soil compaction in the places of potentially biggest tourism usage. It was claimed the biggest 
ground changes where near the sports field on the holiday camp and under the shed on the 
camping site area.

Keywords: soil compaction, camping site, tourist infrastructure
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1. Wprowadzenie

W profilu turystycznym gminy wymienia się następujące czynniki: położenie, 
warunki naturalne i atrakcje, uwarunkowania turystyczne oraz zarządzanie gminą. 
Istotnym elementem jest obecność odpowiedniej infrastruktury turystycznej, w skład 
której wchodzi zróżnicowana baza noclegowa i dostępność informacji o niej. Według 
dotychczasowych badań obecna baza noclegowa jest mało rozwinięta i wymaga nie-
wielkiej rozbudowy [3, 17]. Ważną rolę w rozpowszechnianiu informacji turystycznej 
spełniają strony internetowe, które z racji najlepszego dostępu dla potencjalnego od-
biorcy powinny być na bieżąco aktualizowane [17]. Przeprowadzona przez T. Miturę 
waloryzacja potencjału turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego, w której jednym 
z ocenianych elementów była infrastruktura turystyczna, wskazała gminę Dubiecko 
jako najlepszą w tej kategorii, a najuboższym zagospodarowaniem turystycznym 
charakteryzowała się gmina Nozdrzec [12].

Pola namiotowe i biwakowe są jedną z wielu opcji skorzystania z noclegu i stanowią 
nieodzowny element infrastruktury turystycznej. Pole biwakowe według definicji jest 
to: wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i ogrodzone 
prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu znajduje się punkt 
poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne [22]. Powyż-
sza forma infrastruktury turystycznej może być wykorzystywana głównie w sezonie 
letnim, a dominującymi miesiącami są w okresie wakacyjnym lipiec i sierpień. Według 
danych z 2015 r. z tej formy noclegu na terenie Polski skorzystało 312,1 tys. osób na 
71 234,4 tys. turystów [23]. Wykorzystanie pól namiotowych w stosunku do usług 
hotelowych jest wbrew pozorom dosyć duże. 

Konkurencyjna natomiast staje się rozwijająca się na obszarach wiejskich agro-
turystyka, oferująca bardziej komfortowe warunki. Nocleg na polu namiotowym jest 
często wybierany przez ludzi młodych, między innymi za względu na sytuację finan-
sową, ale również dużą niezależność. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. wśród 
młodzieży szkolnej z województwa podkarpackiego wynika, że z tej formy noclegu 
skorzystało 13,02% osób [18]. Warto podkreślić, że w stosunku do innych możliwości 
nocowania, pole biwakowe zapewnia możliwie najbliższy kontakt z przyrodą, stąd też 
można zakwalifikować tę formę nocowania jako turystykę „miękką” czy też zwaną 
inaczej „łagodną”, która jest zgodna z pojęciem zrównoważonego rozwoju. Według 
Światowej Organizacji Turystyki są to wszelkie formy wyjazdów, mające na celu wy-
poczynek „w ruchu” – o motywach zarówno rekreacyjnych, jak i poznawczych [18].

Niestety, przy braku odpowiedniej wiedzy ekologicznej, powyższa forma turystyki 
niesie za sobą zagrożenie w postaci dewastacji środowiska naturalnego. Gleba jest 
elementem środowiska naturalnego dosyć szybko reagującym na niewłaściwe użyt-
kowanie. Nasilony ruch turystyczny może prowadzić do degradacji, m.in. środowiska 
glebowego poprzez zanieczyszczenie oraz nasilenie procesów erozyjnych w postaci 
zmian odporności na ściskanie (nadmierne zagęszczenie i ubicie gruntu). Na terenach 
wykorzystywanych turystycznie najczęstszym problemem powstającym w wyniku 
ruchu pieszych jest właśnie zbicie gleby [5]. 
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„Udeptanie gleby” prowadzi nie tylko do zmniejszenia atrakcyjności danego miejsca, 
ale również jest jedną z form przekształceń środowiska, prowadzącą do zwiększenia 
jej gęstości, zmniejszenia właściwości powietrznych oraz wodnych, co wpływa na 
niekorzystne warunki dla rozwoju mikroorganizmów glebowych oraz roślinności 
[9]. W ten sposób powstaje „podeszwa płużna”, będąca efektem zagęszczenia gleby, 
co utrudnia korzeniom roślin penetrację, ogranicza ich dostęp do wody oraz skład-
ników pokarmowych. Następują zmiany w strukturze wpływające na ograniczenie 
przepuszczalności wodnej gleby, osłabienie aktywności organizmów glebowych, 
deformację korzeni roślin, jak również okresowe obniżenie temperatury gleby [13]. 

Podstawowa ochrona takich terenów ogranicza się do odpowiedniej organizacji 
ruchu turystycznego i infrastruktury, w tym celu wyznaczane są trasy turystyczne, 
wykorzystywane zgodnie z zachowaniem zasad udostępniania [2]. Jednym z elementów 
zrównoważonego rozwoju jest właśnie regulacja rozmiaru i form ruchu turystycznego 
oraz odpowiednie zagospodarowanie infrastruktury turystycznej. Przejawem takiej 
działalności jest m.in. wytyczenie trasy rowerowej przyrodniczo-edukacyjno-tury-
stycznej „Dolina Sanu” [4]. W dostępnej literaturze można znaleźć wiele pozycji, gdzie 
badano wpływ ruchu turystycznego na jakość środowiska glebowego, ograniczając się 
jedynie do terenów chronionych i szlaków turystycznych oraz parków miejskich [5]. 

Mimo dobrego stanu gleb na terenie Pogórza Dynowskiego, aby zapobiec spadkowi 
ich jakości, wskazuje się na wiele zadań. W przypadku zrównoważonej turystyki waż-
ne są: racjonalny plan zagospodarowania przestrzennego, prawidłowe użytkowanie 
gleb i ograniczanie „dzikich” wysypisk oraz podróżowanie przyjazne środowisku [9].

Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości gruntów na terenach 
pól namiotowych i biwakowych w wyniku użytkowania turystycznego. 

2. Teren badań

Pogórze Dynowskie stanowi obszar należący do Karpat Polskich, dokładnie część 
północną Zewnętrznych Karpat Zachodnich, mający powierzchnię 1840 km2 i będący 
największym mezoregionem Pogórza Karpackiego w Polsce [8, 17]. Granicznymi 
krainami są: od zachodu i północnego zachodu Pogórze Strzyżowskie, od wschodu 
Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie, od północy Podgórze Rzeszowskie, 
a od południa graniczy z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską i w niewielkiej części z Po-
górzem Bukowskim [8]. 

Karpaty Zewnętrzne stanowią utwory fliszowe, czyli naprzemianległe warstwy 
m.in. piaskowców, z których wyróżnia się dwie serie: kwarcowo-krzemianową oraz 
marglisto-krzemianową. Pierwszą serię stanowią utwory o grubszym ziarnie i mniej-
szej ilości spoiwa, mające mniej korzystny skład mineralny, w porównaniu do drugiej 
serii. Piaskowce kwarcowo-krzemianowe są materiałem tworzącym gleby bielicowe, 
natomiast z utworów marglisto-krzemianowych została utworzona zwietrzelina 
gliniasto-pylasta i gliniasto-ilasta, która stała się materiałem wyjściowym dla po-
wstających gleb brunatnych i niekiedy płowych [1, 7], a także pararędzin [19]. Na 
terenie Pogórza Dynowskiego wyróżniają się rozmieszczone nieregularnie i powstałe 
w różnych warunkach sedymentacji lessy, określane jako odmiana karpacka [6, 10]. 
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Pogórze Dynowskie z punktu widzenia walorów turystycznych charakteryzuje 
się mało zdegradowanym środowiskiem przyrodniczym o dużym zróżnicowaniu 
fizjograficznym i bogactwem zasobów naturalnych, co daje korzystne warunki do 
prowadzenia działalności turystycznej [9]. 

3. Materiał i metody

Na obszarze Pogórza Dynowskiego, posługując się bazą adresową pól namioto-
wych udostępnioną na stronach Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
[20], jak również lokalizacją w stosunku do tras rowerowych [21], wytypowano do 
badań 4 obiekty: w mieście Dynów Ośrodek Wypoczynkowy „Błękitny San” (fot. 1, 
2), w gminie Dydnia w miejscowości Krzemienna Ośrodek Wypoczynkowy „Viking” 
(fot. 3, 4), w Dylągowej pole biwakowe „Niezapominajka” z Nadleśnictwa Dynów (fot. 
5, 6), a w miejscowości Nozdrzec prywatne pole namiotowe (fot. 7, 8).

Z podanych na stronie internetowej pozostałych pól namiotowych nie można 
było skorzystać, gdyż zmieniły właścicieli, a do nowych nie było danych kontaktowych 
lub jak w przypadku pola namiotowego w miejscowości Słonne nastąpiła przebudo-
wa terenu i nie było oddane do użytku w trakcie prowadzonych badań. Natomiast 
wybrane pola namiotowe i biwakowe można podzielić na dwie grupy ze względu na 
standardy w nich panujące. Pola namiotowe „Błękitny San” oraz „Viking” znajdują się 
na terenie ośrodków wypoczynkowych, co pozwala stwierdzić, że charakteryzują się 
lepszym standardem, gdyż można korzystać z pozostałych elementów infrastruktury, 
tj. sanitariatów, boisk czy też miejsc do grillowania. Powyższe obiekty charakteryzują 
się w związku z tym bardziej przekształconą nawierzchnią: nastąpiło wyrównanie 
terenu, zaaranżowanie roślinności na terenie i wokół otaczające pole namiotowe. 

Zarówno „Viking”, jak i „Błękitny San” stanowią dobrą bazę noclegową dla osób 
wymagających, ceniących sobie wygodę i komfort. Najprawdopodobniej odbiorcami, 
z racji panujących warunków, są rodziny z małymi dziećmi. Obydwa ośrodki poło-
żone są na terasie niskiej przykorytowej na wysokości 1–4 m nad koryto rzeki [15] 
i o nachyleniu terasy do 3°. W oparciu o powyższe dane oraz skład granulometryczny 
utworów określono brak zagrożenia gleb erozją potencjalną na terenie badanych pól 
namiotowych [16]. 

Fot. 1. Pole namiotowe w Dynowie  
„Błękitny San” – grill 

Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Fot. 2. Pole namiotowe w Dynowie „Błękitny 
San” – miejsce na namioty nr 1

Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś
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Fot. 3. Pole namiotowe w ośrodku wypoczynko-
wym „Viking” – grill

Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Fot. 4. Pole namiotowe w ośrodku wypoczynko-
wym „Viking” – miejsce na namioty

Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Dwa pozostałe wytypowane obiekty w Nozdrzcu i Dylągowej stanowią ich prze-
ciwieństwo, będąc samodzielnymi obiektami bez większych udogodnień w postaci 
rozbudowanej infrastruktury, bez większej aranżacji terenu, a co się z tym wiąże 
zmian powierzchni gruntu, na którym następuje rozbicie obozu. Powierzchnia została 
w stanie w miarę naturalnym, jest nierówna, z naturalnie wzbogaconą roślinnością 
trawnika. Pola te znajdują się w znacznej odległości od miejscowości i zabudowań 
mieszkalnych, co powoduje, że nabierają bardziej kameralnego charakteru. Można 
więc powiedzieć, że powyższe pola namiotowe znajdą większe zainteresowanie u osób 
pragnących spokoju i ciszy, bez większych wymagań co do wygodnego użytkowania. 

Pole biwakowe „Niezapominajka” w odróżnieniu od pozostałych położone jest 
w znacznej odległości od zabudowań, przy drodze wewnętrznej Nadleśnictwa Dynów 
i otoczone jest lasem. Jest położone na równinie stożka napływowego o nachyleniu 
3–6 m, co przy składzie granulometrycznym pyłu gliniastego pozwala na stwierdzenie 
umiarkowanego zagrożenia erozją potencjalną [16]. 

Fot. 5. Pole namiotowe „Niezapominajka” – 
wiata

Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Fot. 6. Pole namiotowe „Niezapominajka” – 
miejsce na namioty 

Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Prywatne pole namiotowe w Nozdrzcu znajduje się bezpośrednio przy rzece San, 
w pobliżu przeprawy promowej. Podobnie jak poprzednie ośrodki wypoczynkowe pole 
namiotowe w Nozdrzcu znajduje się na terasie niskiej przykorytowej na wysokości 
1–4 m nad koryto rzeki [15] i o nachyleniu terasy do 3°. Należy zaznaczyć, że jest to 
prawdopodobnie zaadaptowane wyrobisko surowców mineralnych, na co wskazuje 
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charakterystyczny wał otaczający oraz sąsiadujące stawy. Na badanym terenie również 
nie stwierdzono zagrożenia gleb erozją potencjalną [16]. 

Fot. 7. Pole namiotowe w Nozdrzcu – domek 
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Fot. 8. Pole namiotowe w Nozdrzcu –  
miejsce na namioty

Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

W wytypowanych obiektach wiosną 2016 r., za pomocą penetrometru tłoczkowego 
(typ 16–TO171) została oznaczona odporność na ściskanie gleby, a przy użyciu wil-
gotnościomierza firmy Extech (model MO750) określono wilgotność gleby. W każdym 
z obiektów zostały wyznaczone miejsca charakteryzujące się największym wpływem 
presji turystów: grill, podjazdy, teren wokół boiska, wiaty czy innej infrastruktury 
turystycznej na polach namiotowych. W poszczególnych miejscach w 5 powtórzeniach 
zbadano odporność na ściskanie oraz wilgotność i dodatkowo pobrano próbki gleby 
do głębokości 5 cm, które następnie wysuszono powietrznie i przesiano przez sita 
o średnicy 2 mm. W zgromadzonym materiale glebowym wykonano oznaczenie składu 
granulometrycznego metodą Bouyoucos’a-Cassagrande w modyfikacji Prószyńskiego 
według normy PTG z 2008 r. [14].

4. Wyniki

Badane gleby charakteryzowały się następującym składem granulometrycznym: 
w ośrodku wypoczynkowym „Błękitny San” była to glina piaszczysta, w „Vikingu” – 
glina piaszczysta i piasek gliniasty, na polu namiotowym „Niezapominajka” był to 
pył gliniasty, a w Nozdrzcu glina piaszczysta (tab. 1). Porównując zmiany wizualne na 
polach namiotowych, określono, że największe przekształcenia powierzchni gruntu 
nastąpiły w ośrodkach wypoczynkowych, gdzie powierzchnia była wyrównana, a ro-
ślinność nasadzona. 
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Tab. 1. Skład granulometryczny gleb w badanych polach namiotowych

Miejscowość Miejsce

Procentowy udział frakcji 
Symbol

podgrupy  
granulometrycznej2–0,05 0,05–0,002 <0,002 

[mm]

Miasto Dynów
ośrodek wypoczynkowy

„Błękitny San”

grill 52 45 3 gp

boisko 59 34 7 gp

miejsce na namiot 52 43 5 gp

miejsce na namiot 52 44 4 gp

Gmina Dydnia
ośrodek wypoczynkowy
„Viking” w Krzemiennej

grill 78 20 2 pg

boisko 77 22 1 pg

miejsce na namiot 60 36 4 gp

miejsce na namiot 68 31 1 gp

Gmina Dynów,
miejscowość Dylągowa

pole biwakowe
„Niezapominajka”

grill 28 65 7 pyg

wiata 25 64 11 pyg

miejsce na namiot 37 57 6 pyg

miejsce na namiot 38 57 5 pyg

Gmina Nozdrzec
prywatne pole namio-

towe

domek 68 29 3 gp

studnia 65 30 5 gp

miejsce na namiot 67 28 3 gp

miejsce na namiot 71 26 3 gp

gp – glina piaszczysta, pg – piasek gliniasty, pyg – pył gliniasty

Źródło: Opracowanie własne

Pola namiotowe w Dylągowej i Nozdrzcu charakteryzowały się małymi zmianami 
powierzchni gruntu, a w miejscach o intensywnym użytkowaniu były widoczne ubytki 
roślinności, które występowały w miejscach, gdzie prawdopodobnie odbywały się spo-
tkania towarzyskie. Mimo w miarę niezmienionej powierzchni na polu w Nozdrzcu, 
tutaj właśnie określono największe średnie dla zbicia gleby, jednakże ze znacznymi 
różnicami między maksymalną (nawet do 4,50 kg∙cm-2) a minimalną wartością (tab. 2). 

Najmniejsze wartości zbicia gleby wystąpiły w ośrodku wypoczynkowym w mie-
ście Dynów, a dodatkowo różnice między minimum i maksimum były niewielkie i nie 
przekraczały 1,50 kg∙cm-2 (tab. 2). Z przeprowadzonego wywiadu na temat powyż-
szego ośrodka wynikało, że został niedawno przebudowany, a pole namiotowe było 
sporadycznie użytkowane przez turystów. Może to tłumaczyć niskie wartości zbicia 
gleby przy badaniu i małe różnice między minimum a maksimum (tab. 2).

Największe zróżnicowanie wartości między próbami stwierdzono na terenie 
ośrodka wypoczynkowego „Viking”, z maksimum osiągającym nawet 4,25 kg∙cm-2 
w miejscach najbardziej użytkowanych przez turystów, tj. przy grillu i boisku (tab. 2). 
Z pozyskanych informacji wynika, że jest to w miarę prężnie funkcjonujący ośrodek, 
który w porównaniu z pozostałymi objętymi badaniem obiektami jest bardzo dobrze 
zagospodarowany i bogaty w atrakcje turystyczne. 

Na terenie pola biwakowego „Niezapominajka”, jedno z miejsc pod namioty 
w pobliżu wjazdu osiągnęło największą średnią wartość 3,35 kg∙cm-2, przy maksimum 
3,75 kg∙cm-2, co można tłumaczyć prawdopodobnym wpływem pojazdów parkujących 
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w tych miejscach. Wysokie wartości (3,75 kg∙cm-2) wystąpiły również pod wiatą, gdzie 
było najbardziej widoczne użytkowanie turystyczne ocenione na podstawie całkowitego 
braku roślinności i dużej ilość odpadów. Kolejne miejsce pod namiot znajdowało się 
w znacznej odległości od pozostałych i charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem 
zbicia gleby oraz bardzo niską średnią wartością (1,70 kg∙cm-2), (tab. 2). Można to 
tłumaczyć małą atrakcyjnością i wykorzystaniem tej powierzchni przez turystów.

Mimo potencjalnie dużej intensywności użytkowania miejsc do grillowania i zmian 
w postaci braku roślinności, nie stwierdzono znacznego zwiększenia zbicia gruntu 
we wszystkich objętych badaniem obiektach. Zmiany wilgotności nie były znaczące, 
jedynie pole namiotowe „Niezapominajka” odbiegało wartościami na „udeptanej 
glebie”, co można tłumaczyć odmiennym składem granulometrycznym oraz jego 
położeniem w obrębie lasu, w stosunku do pozostałych badanych obiektów (tab. 2).

Tab. 2. Zbicie oraz wilgotność gleby w badanych polach namiotowych

Miejscowość Miejsce

Wilgotność gleby 
[%]

Odporność na ściskanie 
[kg∙cm-2]

średnia
minimum-maksimum

Miasto Dynów
ośrodek wypoczynkowy

„Błękitny San”

grill 15,28
13,10-16,70

1,80
1,50-3,00

boisko 16,64
16,30-17,00

2,40
2,25-2,75

miejsce na namiot 17,06
16,10-19,40

2,55
2,25-3,00

miejsce na namiot 15,32
14,30-16,20

2,60
1,75-3,25

Gmina Dydnia
ośrodek wypoczynkowy
„Viking” w Krzemiennej

grill 13,08
9,70-16,80

2,50
1,75-4,25

boisko 14,50
9,30-17,00

3,20
2,25-4,25

miejsce na namiot 16,42
15,40-18,30

2,15
1,25-3,25

miejsce na namiot 15,76
13,00-18,70

2,90
2,50-3,50

Gmina Dynów,
miejscowość Dylągowa

pole biwakowe
„Niezapominajka”

grill 20,04
17,00-22,40

2,85
2,00-2,75

wiata 18,92
17,10-20,70

2,65
1,75-3,75

miejsce na namiot 19,10
15,00-22,20

3,35
3,00-3,75

miejsce na namiot 18,08
17,50-18,90

1,70
1,25-2,50

Gmina Nozdrzec
prywatne pole namiotowe

domek 14,42
11,40-16,70

3,45
2,25-4,50

studnia 14,54
10,90-17,20

3,00
1,25-4,25

miejsce na namiot 15,86
14,90-17,20

2,70
1,75-4,25

miejsce na namiot 17,82
15,00-20,00

3,20
2,50-3,50

Źródło: Opracowanie własne
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5. Podsumowanie

Wybrane pola namiotowe ze strony internetowej Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego charakteryzowały się różnym stopniem zagospodarowania 
i położeniem w krajobrazie, co może wpływać na ich wybór przez potencjalnego 
turystę. Stąd też ze względu na różnorodne oczekiwania turystów podzielono je do 
prowadzonych badań na dwie grupy, uwzględniając potencjalne potrzeby klienta, 
aby ocenić ich stan. 

W przypadku pól namiotowych o rozbudowanej infrastrukturze, będących częścią 
większych ośrodków wypoczynkowych, nastąpiło przekształcenie krajobrazu oraz 
powierzchni gruntu. W przypadku pól namiotowych znacznie oddalonych od ścieżki 
rowerowej oraz od najbliższej miejscowości, infrastruktura turystyczna była znacznie 
uboższa, ale powierzchnia gruntu mniej zmieniona. 

Przeprowadzone badania „udeptania gleby” nie wykazały różnic między po-
wierzchnią, gdzie są rozbijane namioty, a miejscami rozrywki. Można stwierdzić, że 
użytkowanie turystyczne na badanych polach namiotowych w minimalnym stopniu 
zmieniło powierzchnię, co pozwoliło na zachowanie w miarę naturalnego stanu 
środowiska glebowego. 

Warto natomiast zastanowić się nad aktualizacją bazy pól namiotowych ze strony 
internetowej Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego poprzez sprawdze-
nie dotychczasowych adresów oraz wzbogacenie o nowe miejsca, które funkcjonują 
na Pogórzu Dynowskim.
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RABACJA W DOLINACH SANU I JEGO DOPŁYWÓW

Streszczenie
Polscy emigranci we Francji zainspirowali w Galicji powstanie narodowe przeciwko Austrii. 

Powstanie miało wybuchnąć 21 lutego 1846 r. Polska szlachta galicyjska zmobilizowała siły 
i starała się włączyć do powstania także chłopów. Austriacy wykryli spisek i dzięki propagan-
dzie wśród nieuświadomionego narodowo chłopstwa przekonali chłopów, że panowie zamie-
rzają ich zaatakować. Chłopi w kilku cyrkułach, w tym w cyrkule sanockim, nie tylko unie-
możliwili wybuch powstania, ale zaatakowali dwory i ich właścicieli. Chłopi stosowali okrutne 
i barbarzyńskie metody wobec szlachty. Wielu właścicieli ziemskich zostało okrutnie zamor-
dowanych, inni odnieśli dotkliwe rany. Rabacja zniweczyła plany przeprowadzenia kolejnego 
zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Spowodowała wiele cierpień i strat tej grupy społecznej, 
która w okresie zniewolenia pod zaborami ponosiła największy trud w utrzymaniu polskości 
i ciągłości tradycji narodowej – szlachty, przemianowanej przez zaborców na ziemiaństwo. 
W dorzeczu Sanu najwięcej spustoszenia rabacja spowodowała w dystrykcie sanockim. Objęła 
wiele miejscowości nad górnym i średnim biegiem Sanu, a nawet w jego dolnym biegu. Z racji 
okrągłej rocznicy, jak i też z tej, że przebieg rabacji w dorzeczu Sanu jest mniej znany niż np. 
w dystrykcie tarnowskim, temat ten warty jest poruszenia w publikacji dotyczącej stricte ob-
szaru nadsańskiego.

Słowa kluczowe: rabacja, Galicja, rzeź galicyjska, powstanie 1846, ziemianie, dwory, wieś

ARMED ROBBERY IN THE VALLEYOF SAN  
AND ITS TRIBUTARIES

Summary
Polish immigrants in France, residing there after the fall of the November Uprising, had 

inspired the national uprising in Galicia against Austria. The uprising was to take place on 
21th February 1846 r. Polish Galician aristocracy had mobilised forces and the peasants also 
tried to join in. Austrians, however, discovered the conspiracy and, through propagandas upon 
the peasants, who did not have a polish-nation consciousness, they have convinced them that 
the Lords were planning to attack them. Not only did the peasants succeed in preventing the 
outbreak of the uprising in several districts, including that of Sanok, but they also attacked 
manor houses and their owners. The peasants deployed cruel and barbaric methods against the 
nobility. Many landowners have been cruelly murdered, while others suffered severe wounds. 
The slaughter thwarted plans of a subsequent surge of national liberation. It also caused much 
suffering and loss to this social class – which in the period of the third partition of Poland suf-
fered the greatest hardship in maintaining the continuity of the Polish identity and national 
tradition – Nobility that was later renamed by the invaders as Landed gentry. In the basin of 
San, the greatest devastation caused by the slaughter was in the district of Sanok. The extent 
of the destruction covered many places along the upper and middle part of San and reached out 
even towards the downriver. In the occasion of the round-number anniversary of the Galician 



264

Ks. Stanisław Nabywaniec

slaughter and owing to the fact that the chain of events happened in the basin of San is less 
well-known than others of this kind, for example, the one occurred in the district of Tarnow, 
this topic is worth mentioning in a publication that deals particularly with the upper-San’s 
region.

Keywords: inroad, Galicia, Galician slaughter, insurrection, landowners, manors, village

Translated: ks. Jan Maria Chun Yean Choong

1. Wprowadzenie

W nocy z 18 na 19 lutego 1846 r. rozpoczęła się masowa rzeź ziemian, znana 
w historii jako rabacja lub rzeź galicyjska. Jak do tego doszło?

W środowisku polskiej emigracji polistopadowej narodziła się idea przygotowania 
kolejnego zrywu niepodległościowego obejmującego wszystkie trzy zabory. Wskutek 
przecieków policja austriacka w szczegółach wiedziała o spiskowych planach powstania. 
Austriacy postanowili wykorzystać chłopów do zdławienia powstania narodowego. 
Panami galicyjskich chłopów nie byli Austriacy a Polacy. To przeciwko nim Austriacy 
skierowali polskich chłopów. Nie istniała żadna świadomość narodowa wśród ludu 
wiejskiego, wobec czego chłopi byli podatni na austriackie intrygi i szybko uznali, 
że zamiast przeciw zaborcy, panowie polscy gotują się do wojny z chłopami. Na spo-
tkaniu spiskowców w Poznaniu w październiku 1845 r. podzielono Galicję na okręgi 
powstańcze. W styczniu 1846 r. utworzono Rząd Narodowy, na czele którego stanął 
triumwirat reprezentujący Galicję, Wolne Miasto Kraków oraz Królestwo Kongresowe: 
Jan Tyssowski (Galicja), Ludwik Gorzkowski (Wolne Miasto Kraków) i Aleksander 
Grzegorzewski (Królestwo Kongresowe) [16].

2. Przygotowania do powstania i jego udaremnienie

W lutym 1846 r. zgodnie z planem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 
z centralą w Paryżu miało dojść do wybuchu ogólnonarodowego powstania na terenie 
wszystkich trzech zaborów. Do kraju, na terenie, czyli Galicji, wysłano emisariuszy 
Edwarda Dembowskiego i Juliana Goślara (Goslara), którzy prowadzili szeroko za-
krojoną agitację, wśród mieszkańców zaboru austriackiego, nie pomijając chłopów, 
wszak jednym z postulatów było zniesienie pańszczyzny. Mało świadomi narodo-
wo i społecznie chłopi nie do końca, zdaje się, zrozumieli intencje emisariuszy, co 
władze austriackie postanowiły wykorzystać, powodując konflikty i antagonizmy 
pomiędzy chłopami a ziemiaństwem. W ten sposób zaborcy zamierzali skutecznie 
udaremnić przygotowywane ogólnopolskie powstanie narodowe w Galicji. Przywódcy 
i organizatorzy powstania zapewne zbyt mało zwracali uwagi na brak patriotycznej 
i społecznej dojrzałości chłopów. Dojrzałość tę posiadało ziemiaństwo. Było ono bo-
wiem po upadku Rzeczypospolitej nośnikiem świadomości i tożsamości narodowej 
opartej na poszanowaniu tradycji podzielonego i nieistniejącego państwa polskiego. 
Podtrzymywanie i podsycanie antagonizmu pomiędzy wsią a dworem ułatwiał system 
józefiński, który relacje chłopsko-ziemiańskie poddawał ścisłej kontroli i ingerencji 
urzędników cesarskich. Oparty na inwigilacji austriacki system policyjny umożliwił 
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policji już na początku 1846 r. rozpracowanie środowisk przygotowujących powstanie. 
Dało to czas urzędnikom administracji austriackiej na podjęcie akcji uprzedzającej 
działania spiskowców. Starosta tarnowski Joseph Breinl spotkał się z kilkudziesię-
cioma chłopami, wśród nich także z Jakubem Szelą, przekazując im informację, że 
ich panowie, polscy ziemianie, planują bunt przeciw cesarzowi Austrii. Zaapelował 
do chłopów o pomoc w jego stłumieniu [20].

Po upadku powstania listopadowego również w ziemi sanockiej przebywało wielu 
powstańców. Częstymi gośćmi byli tu zarówno emigranci popowstaniowi, jak i emi-
sariusze, wśród których już w 1833 r. był major Jerzy Bułharyn z 7 pułku ułanów [7].

W Sanockiem – cyrkułem sanockim kierował wówczas Jan Jerzy Osterman, 
radca gubernialny – jednym z punktów zbornych miał być Wzdów, własność Teofila 
Ostaszewskiego. Organizację powstania w Galicji powierzono Jerzemu Bułharynowi 
i Stanisławowi Brześciańskiemu właścicielowi Ustjanowej [16]. Pierwszy oddział Brze-
ściańskiego z powodu groźnej postawy chłopów nie zorganizował się wcale. Drugi, pod 
wodzą Bułharyna, liczący 40 ludzi, przebił się przez rebelię chłopską pod Baligrodem 
i schronił się na Węgrzech. Oddział trzeci, w chwili gdy proboszcz z Jasienia, ks. Józef 
Putałkiewicz, wezwał chłopów do powstania, ci rzucili się na Brześciańskiego, księdza 
i jedenastu spiskowców, pobili ich i związali, i odstawili do cyrkułu sanockiego [16].

W Cisnej 21 lutego 1846 r. spiskowcy, przygotowujący powstanie, zgromadzili 
wokół siebie wielu robotników z miejscowej huty żelaza. Wśród przywódców byli 
między innymi Ignacy Kaczkowski, ojciec Zygmunta Kaczkowskiego, wówczas rząd-
cy w majątku Fredrów, i Zygmunt Kaczkowski. Powstańcy rozbroili straż skarbową 
w Cisnej i Baligrodzie. Rosnący liczebnie oddział powstańców dotarł przez Żernicę 
Wyżną i Bóbrkę do Uherzec i oddał się pod dowództwo majora Jerzego Bułharyna. 
Powstańcy jednak nie zrealizowali swego planu zajęcia Sanoka. Wielu z nich znalazło 
się w więzieniu sanockim, a część, wraz z Bułharynem, przez Cisnę i Baligród zbiegła 
przed wojskami austriackimi w granice Węgier [7].

3. Przebieg rabacji w dorzeczu Sanu

Rabacja w leżącym nad Sanem Sanockiem miała początkowo inny charakter niż 
w Tarnowskiem. Tu wybuchła ona niezależnie od działań Jakuba Szeli, jako sterowana 
przez Austriaków reakcja na przygotowania do wybuchu powstania narodowego i wy-
znaczona datą powstania. Dopiero po kilku dniach doszły tu echa wyczynów Jakuba 
Szeli i nastąpiło „zapożyczenie” jego idei walki z panami. W Sanockiem przygotowali 
chłopi trzy wyprawy na Sanok. Od strony północnej mieli powstańcy gromadzić się 
w Nowosielcach i Jurowcach. Jednak chłopi zachowali się niemal od pierwszej chwili 
tak nieprzyjaźnie, iż wieczorem dnia 21 lutego, we Wzdowie, gdzie miały się zgro-
madzić wszystkie zbrojne oddziały, zebrało się zaledwie kilkudziesięciu zbrojnych. 
Wobec tego powstańcy uznali za stosowne rozejść się. Wyprawa południowa wróżyła 
więcej szczęścia.

Skoncentrowani w okolicach Uherzec powstańcy ruszyli w kierunku Sanoka, by 
zgodnie z planem uderzyć na pozostające w rękach austriackich miasto. Jednakże wy-
cofali się spod miasta, ponieważ pozostałe oddziały na miejsce zbiórki nie dotarły [9].
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Chłopi powstali przeciwko ziemianom i księżom. Nie atakowali Żydów – źródła 
niemieckie wyraźnie chwalą Żydów za wierność okazywaną rządowi austriackiemu, 
ani Niemców [4, 13]. Żydowscy arendarze dostarczali chłopskim rebeliantom duże 
ilości wódki – nie za darmo, ale za zrabowane po dworach łupy – i chwalili chłopów 
[16]. Wrogość chłopów wobec polskich dworów miała złożone podłoże, ale Austriacy 
wykorzystali głównie brak świadomości narodowej galicyjskiego włościaństwa. Rzeź 
w Tarnowskiem trwała już od co najmniej doby i rozprzestrzeniała się na sąsiednie 
obwody – bocheński, jasielski oraz części wadowickiego, nowosądeckiego i sanockiego.

Zbrojne gromady chłopów obrabowały i zniszczyły w ciągu kilku dni ponad 400 
dworów, z czego w obwodzie sanockim 25, aczkolwiek inne statystyki podają liczbę 
45 dworów [19]. Zamordowano, często w bardzo okrutny sposób, do 2000, a nawet 
3000 [16] osób. Ofiar rzezi galicyjskiej nikt nie zdołał dokładnie policzyć. Stefan 
Kieniewicz doliczył się 639 nazwisk, w tym trzech w cyrkule sanockim. W 101 przy-
padkach pomordowanych osób nie udało się zidentyfikować. Aresztowano, jak się 
oblicza szacunkowo, około 3 tys. osób [6].

Na północy rabacja dotarła do wideł Wisły i Sanu. Jakub Słomka, wójt wsi Dzików, 
zapisał: czerniawa, należąca do rabacji, szła od wsi do wsi, wszędzie zabierała chłopów 
ze sobą, i w ten sposób tworzyła się coraz większa banda, jakby nie chciał kto z nimi iść, to 
bili, zabijali. Ale w każdej wsi było dosyć takich, co chętnie do nich przystawali: jedni dla 
rabunku, inni chowali różne zemsty za pańszczyznę, zresztą robiła swoje wódka, bo gdzie 
zdybali karczmę, to pili, co się dało, czego nie wypili, to po pijanemu rozbijali wylewali [18].

Ziemianie z dworów w okolicy Tarnobrzega schronili się w zamku dzikowskim. 
Naoczny świadek tych wydarzeń zapisał: „wszyscy jechali przerażeni, między innymi 
jakaś pani, która leżała na bryczce głową zwieszoną, zakrwawioną, koło niej krzyczały 
dzieci. Na koniach piana stała, bo podobno panią tę napadli na drodze od Mielca 
i byliby zabili, tylko furman podciął konie i ocalił ją” [18].

Ofiarą rozboju chłopskiego, według wykazu K. Ostaszewskiego-Barańskiego – 
w ziemi sanockiej padły dwory: 1) Bachórz, 2) Bezmiechowa (zamordowano Kerna), 
3) Byblo, 4) Domaradz, 5) Dynów, 6) Grąziowa, 7) Bachów, 8) Huwinki, 9) Izdebki, 
10) Juryczków1, 11) Kombornia, 12) Leszczowa2, 13) Łubno, 14) Nowe Miasto3, 15) 
Pielnica4 (tu zbito Rylskich i bawiącego u nich chwilowo Mieczysława Darowskiego, 
temu ostatniemu zębami ściągano pierścienie z palców i poraniono go okrutnie. 
Rannych odstawiono do Sanoka), 16) Piekiełko, 17) Pisarowice, 18) Przedzielnica, 
19) Sielnica, 20) Woytkowa, 21) Wróblik, 22) Zagórz, 23) Zarszyn.

21 lutego 1846 r., po wcześniejszych przygotowaniach, w Izdebkach ks. Feliks 
Szostkiewicz ogłosił w izdebskim kościele wybuch powstania i zwolnienie chłopów 
z pańszczyzny. Niestety, najprawdopodobniej powiadomiony o planach rabacyjnych 
miejscowych chłopów paroch unicki zdradził swego konfratra obrządku łacińskiego. 
Nie przybył do kościoła, twierdząc, że manifest powstańczy sam odczyta dla swych 
parafian w cerkwi. Planowany wymarsz uzbrojonych izdebskich chłopów pod przewod-

1.  Zapewne Jureczkowa.
2.  Dzisiaj Leszczowa.
3.  Nowe Miasto – miejscowość koło Dobromila w cyrkule sanockim, dzisiaj w granicach Ukrainy.
4.  Chodzi tu o Pielnię, leżącą nad rzeką Pielnica.
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nictwem ks. Szostkiewicza i hr. Bonawentury Bukowskiego do Sanoka nie doszedł do 
skutku. Chłopi zamiast wystąpić przeciw zaborcy – chłopi z Izdebek nie zawsze jednak 
w swych postawach wykazywali wierność domowi Habsburgów, gdyż wznosili okrzyki, 
które nie mogłyby podobać się austriackiemu zaborcy: Dalej chłopy do pałasza. Polska 
chłopska. Polska nasza, a jednocześnie wiwatowali na cześć cesarza: niech żyje cesarz 
[13], wystąpili przeciw hr. Bukowskiemu i ks. Szostkiewiczowi – nie przeszkodziło 
im to, by wznosić okrzyki: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus [13]. Schwytali ich, 
związali i zawieźli do cyrkułu w Sanoku. Po rocznym pobycie w więzieniu w Sanoku 
ks. Szostkiewicz został skazany na 15 lat twierdzy w Szpilbergu na Morawach. Został 
też pozbawiony probostwa w Izdebkach. Po wyroku sądowym 3 czerwca 1847 r. trafił 
do twierdzy w Szpicbergu. Dzięki amnestii ogłoszonej przez cesarza został zwolniony 
z aresztu na Hradczym Kopcu 23 marca 1848 r. Następnie przez rok przebywał na 
urlopie zdrowotnym w Markowej. 28 lutego 1849 r. został mianowany przez bp. 
Franciszka Wierzchlejskiego administratorem parafii w Ostrowie k. Przeworska. 
Pracował tam do swej śmierci, która nastąpiła w Ostrowie 29 czerwca 1878 r. [15].

Z opisu wydarzeń w Izdebkach wiadomo, jak ono przebiegało: Chłopi w Izdebkach 
zrabowali dwór, zaś właściciela Leona Bukowskiego, jego synów: Bonawenturę i Edwarda 
oraz gości: Józefa Kotarskiego, Aleksandra Kabota, Ludwika Szumańczowskiego pobiwszy 
odwieźli do Sanoka. […] swego proboszcza Szostkiewicza z łóżka w nocy wywlekli na wpół 
nagiego i do ówczesnego cyrkułu do Sanoka odwieźli [3].

Nieco szerzej przebieg wydarzeń w Izdebkach przedstawił K. Ostaszewski-Ba-
rański: We wsi Izdebkach mieszkał znany i szanowany obywatel hr. Leon Bukowski z żoną 
i synem Bonawenturą, tudzież z p. Szumańczykowską, siostrą swej żony. W fatalnych dniach 
lutego przybyli do niego w gościnę drugi jego syn Edward z żoną, pp. Józefowie Kotarscy 
i Aleksander Kabat. W dniu 20. lutego napadła na dwór banda chłopów i wyciągnąwszy 
mężczyzn na dziedziniec, pastwiła się nad nimi w dziki sposób, zmuszając kobiety, aby 
patrzyły na tę scenę. Po kilkugodzinnych mękach, ułożono półżywych na jeden stos, herszt 
bandy kazał przygrywać muzyce i z urąganiem „hrabianeczki, magnateczki teraz z nami 
w taniec”, zmuszano omdlałe do tańczenia! Następnie zabrano wszystkich na wozy i odwie-
ziono do cyrkułu, złupiwszy poprzód doszczętnie dwór cały. Żydzi po karczmach dostarczali 
im wszędzie za łupy hojnie gorzałki i chwalili, „że tak dobrze zrobili z panami”. W cyrkule 
nieszczęśliwe ofiary rzucono do lochu więziennego bez żadnego opatrzenia i trzymano 49 
godzin. Dopiero energiczne upomnienie się poważnych mieszczan Sanoka ulżyło im trochę 
losu i przynajmniej trupów od żywych oddzielono [16].

W Bachórzu podczas rabacji galicyjskiej w 1846 r. chłopi napadli na dwór – z okrzyka-
mi: Hurra, czernia, niech żyje Polska [13], wykorzystując nieobecność właścicieli. Według 
Preka „tłuszcza wytłukła tam wszystko, powydzierała podłogi”. Zdemolowano kaplicę 
dworską. Oddział żołnierzy austriackich, wysłany do uśmierzenia rebelii, zatrzymał 
rabusiów w Dynowie, a że nie chcieli oddać łupów, doszło do starcia, w którym zabito 
trzech uczestników napadu. Ich przywódcę schwytano i wychłostano publicznie na 
dynowskim rynku. Niestety, większości zrabowanych w Bachórzu rzeczy nie udało się 
odzyskać. Niebawem Skrzyńscy odrestaurowali obiekt, urządzili na nowo wnętrza, 
zebrali z czasem cenny księgozbiór, kolekcję zabytkowych przedmiotów i obrazów 
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znanych polskich i europejskich malarzy, m.in. Marcello Bacciarelliego. Litografia 
Macieja Bogusza Stęczyńskiego, wykonana około 1847 r. ukazuje dwór od krótszej 
strony elewacji frontowej, poprzedzonej kolumnadą, stojący w głębi rozległego parku 
krajobrazowego. Między dworem i drogą rozciągał się szeroki trawnik. Wysłany przez 
starostę przemyskiego Ignacego Hermana Czetsch de Lindenwalda komisarz Karol 
Neusser dotarł z odsieczą do Bachórza za późno [13].

W okolicach Bukowska od samego rana, w sobotę 21 lutego 1846 r., księża w ko-
ściołach i w cerkwiach, a także ziemianie w niektórych dworach, ogłaszali, że wybuchło 
powstanie i zniesiona została pańszczyzna [14].

Michał Przystasz z Witryłowa uratował podczas rebelii chłopskich w czasie ata-
ku na dwór witryłowski życie miejscowemu dziedzicowi Dwernickiemu. W nagrodę 
otrzymał kilkanaście mórg pola w części wsi zwanej „Nad Potokiem” [17].

W Uluczu chłopi cepami zabili mandatariusza. W sąsiedniej Borownicy również 
dopuścili się przemocy w tamtejszym dworze. W Żohatynie przynajmniej część 
miejscowych chłopów nie przyłączyła się do rabacji, a wręcz przeciwnie, usiłowała 
ratować Józefa Jakubowicza dziedzica z Żohatyna. Byli to chłopi: Żuk, Kohutko 
i Pająk. Napierający na dwór chłopi chcieli aresztować Jakubowicza, a na pytanie, czy 
mają nakaz na piśmie, odpowiedzieli, że mają ustne polecenie od samego starosty 
sanockiego Ostermana, który faktycznie nie mając do dyspozycji odpowiedniej siły 
wojska, nie kierował działaniami uczestników rabacji [13]. Po tej krótkiej wymianie 
zdań chmara chłopstwa ruszyła na dwór Morzów. Jakubowicz został skrępowany, 
a wspomniani trzej chłopi i jeszcze kilkunastu innych próbowało go bronić. Chłopi 
zaczęli drągami wybijać szyby w oknach we dworze, rabować dwór, oficyny, piekar-
nię, stajnie i spichlerze. Dokonywali przy tym ogromnych zniszczeń. Zrabowano ze 
stajni konie [11].

Podczas gdy trwał napad na dwór w Jaworniku, w jego obejście saniami zajechali 
Józef Rybicki i Kajetan Dydyński. Dydyński, myśląc, że odstraszy chłopstwo plądru-
jące dwór, wystrzelił w powietrze z pistoletu. Przeliczył się w swoich kalkulacjach. 
Chłopi rzucili się na niego i tak mocno go pobili, aż ciało było fioletowe od sińców. Ten 
zaledwie 22-letni ziemianin z Sielnicy na skutek odniesionych ran zmarł po trzech 
miesiącach. Po dokonaniu rabunku i zniszczeń chłopi opuścili zrujnowany dwór i obej-
ście, a zabrawszy 14 jeńców, wśród nich Jakubowicz ze służbą, Rybicki i Dydyński, 
zostało zabranych z zamiarem dostarczenia ich do Sanoka do urzędu cyrkularnego. 
Chłopstwo w liczbie około tysiąca osób towarzyszyło im przez całą wieś Żohatyn 
z opętańczymi krzykami, które w pojmanych budziły przerażenie i trwogę [11].

Podczas przemarszu przez Jawornik Ruski skrępowani i zmuszani do marszu jeńcy 
byli okładani kijami. Osłaniających swego dziedzica chłopów ze dworu w Żohatynie 
pobito tak dotkliwie, „że po dojściu do Borownicy, przez Ulucz przy życiu zostało tylko 
dwóch” – Grześ Kukułka i Pająk. Pozbawiony ochrony Jakubowicz został zdany na 
łaskę rozwścieczonego tłumu chłopstwa. W Borownicy powalono go na ziemię, a jeden 
z chłopów, nie mogąc zsunąć z jego palca pierścienia, postanowił zębami odgryźć ten 
palec, ogryzając go aż do kości. Leżącego na ziemi ziemianina nadto deptano nogami 
i odarto z ubrania tak, iż z kożuszka, który miał na sobie, został tylko ten kawałek 
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rękawa, który był związany sznurem krępującym ręce jeńca. Nie zdołał wytrzymać 
tego bólu i stracił przytomność. Przed niechybną śmiercią uratowało go dwóch straż-
ników finansowych, którzy powstrzymali dzikość chłopstwa, wołając, że starosta nie 
pozwala znęcać się nad jeńcami, chcąc, by żywych ich dostarczono do cyrkułu [11].

Podróż do Sanoka utrudniało zimno i zaspy śniegu. Osłabłych z wysiłku i wycień-
czonych torturami jeńców chłopi poganiali pałkami. Tak doszli w okolice Łodziny, 
gdzie do eskortujących pojmanych chłopów dołączyła nowa banda. W Łodzinie ko-
lumna zatrzymała się na wypoczynek w pobliżu dworu, przy karczmie. Dwór ten nie 
został zaatakowany ani zrabowany. Nie udzielił też jego właściciel pomocy pojmanym, 
wzbraniając podania im nawet wody ze studni dworskiej. Właścicielem dworu był 
wówczas Teodor Coppieters de Tergonde, a więc nie szlachcic polski, zatem okropności 
rabacji go nie dotknęły – wskazuje choćby ten jednostkowy przykład, że rabacja była 
akcją zorganizowaną w celu wyniszczenia polskiej szlachty, przekształconej już przez 
zaborcę w ziemiaństwo [11].

Nie lepiej też zachował się Żyd-arendarz, który na prośbę o podanie trochę piwa 
dla zaspokojenia pragnienia, zapytał: A Geld jest?, otrzymawszy odpowiedź, że nie, 
nieszczęśnicy nie mają pieniędzy, odpowiedział: Skoro nie ma Geld, to i piwa nie ma. 
Ostatecznie Jakubowiczowi arendarz obiecał piwo, ale chytry Żyd zdarł z niego 
ostatni kawałek stroju, mówiąc: Ot, na te pludry to dam piwa. Kiedy karczmarz niósł 
Jakubiczowi piwo, pilnujący ich chłopi odebrali Żydowi piwo przeznaczone dla Ja-
kubowicza. Nie dawszy wypocząć strudzonym i obolałym nogom jeńców, nakazano 
dalszy wymarsz po krótkim tylko postoju. Razy wymierzone kijami i okrzyki w pochód 
polskie buntowniki, motywowały do powstania z miejsca i do wyruszenia w dalszą 
drogę ku Sanokowi, odległemu o dwie mile [11].

Mieszczanie z Mrzygłodu na wieść o tym, że chłopi prowadzą pojmanych ziemian 
na zamek do Sanoka, zorganizowali akcję odbicia uwięzionych i pędzonych do Sano-
ka do władz austriackich polskich ziemian. Zaatakowali oni chłopów eskortujących 
ziemian tuż przy granicy miasteczka, gdy pochód złożony z eskorty chłopskiej i z poj-
manej szlachty przekroczył San, idąc po kruchym już lodzie, zbliżał się do Mrzygłodu. 
Zwycięscy mieszczanie mrzygłodzcy rozlokowali uwolnionych jeńców w miejscowym 
ratuszu, pełniącym też funkcję karczmy, a kobiety, przybyłe tu z litości i ciekawości, 
opatrywały rany odbitym z rąk chłopskich ziemian.

Z braku fachowego cyrulika miejscowy kowal rozciął Jakubowiczowi uwierającą 
go na spuchniętym i pogryzionym palcu obrączkę pierścienia. Jakubowicz zawarł 
umowę z arendarzem o wystawienie 14 podwód, które miały odwieźć z honorami 
niedawnych jeńców do Sanoka [13]. Usługę tę propinator zobowiązał się wykonać bez 
zapłaty. Jakże inne było potraktowanie tych ludzi przez mieszczan mrzygłodzkich, 
od tego jak potraktowali ich mijający karawanę podwód wozy szlachty zagrodowej, 
Dobrzańskich z Dobrej. Każdy z nich starał się osmagać batem niedawnych jeńców. 
W Sanoku straże starościńskie trzymały ich do godziny pierwszej w nocy pod gołym 
niebem, by wreszcie jako rebeliantów zamknąć ich w więzieniu. Pomoc i współczucie 
okazali im tylko mieszczanie sanoccy. W sanockim więzieniu już było wielu spośród 
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okolicznej szlachty, wśród nich Bobczyński i Dydyński. Wielu też otrzymało surowe 
wyroki za bunt przeciwko władzy cesarskiej [11].

Podobnie mieszczanie Birczy, wraz z właścicielem miasteczka Adamem Kowalskim, 
zorganizowali obronę przed chłopstwem. Uzbroili służbę i urzędników dworskich 
w broń palną i najechali na okoliczne wsie, gdzie gromadzili się zbuntowani chłopi. 
Przywódców buntu zamknęli w dworskim lochu. Posłali po pomoc do starosty sa-
nockiego Ostermana z prośbą o wsparcie wojskowe. Następnie wystawili szubienice, 
na których mieli powiesić uwięzionych chłopów. Powieszeniu chłopów zapobiegł 
przybyły oddział austriacki [13, 21].

Uzbrojone w widły, siekiery, cepy bandy chłopskie napadały na dwory, grabiąc 
i paląc. Prawdziwych i domniemanych spiskowców powiązanych, pobitych (nierzadko 
śmiertelnie) dostarczali do cyrkułu sanockiego. Po rozbiciu ruchu spiskowego i rozpro-
szeniu oddziałów powstańczych, co było wygodne dla zaborcy, rabunki i napady nie 
ustawały. Do akcji pacyfikacyjnej władze użyły wojska. W Dynowie do rozproszenia 
bandy chłopskiej wojsko użyło broni palnej wskutek agresywnej postawy chłopów, 
trzech padło zabitych, kilkunastu rannych. Sporą część uwięziono, a reszta rozproszyła 
się, przechodząc od obwodu jasielskiego i dalej rabowała. Pacyfikacji chłopów, którzy 
brali udział w napadzie na dwór w Bachórzu, dokonał komisarz Karol Neusser. Gdy 
wezwani do rozejścia się chłopi nie usłuchali komisarza, ten wydał rozkaz strzelania 
do nich. W Dynowie od kul żołnierzy austriackich padło trupem 3 chłopów, a 10 
zostało rannych. Pozostałych, schwytanych chłopów, publicznie pobito. Podobnie 
rozprawił się komisarz Neusser z chłopami w Futomie, gdzie od kul austriackich 
zginęło również trzech chłopów [13].

W Golcowej chłopi chcieli dopuścić się aktu przemocy na miejscowym probosz-
czu ks. Onufrym Pobóg-Kulczykowskim. Od pobicia, a może i śmierci uratował go 
poważany w parafii i okolicy organista, Franciszek Gierad, człowiek szczerze oddany 
Kościołowi i swemu proboszczowi, nadto człowiek prawy i o wielkim rozsądku oraz 
rozwadze. Swym autorytetem powstrzymał krwawe zapędy chłopstwa [8].

W Haczowie poważnie ucierpiał dwór Franciszka Ksawerego z Urbanic Urbań-
ski i on sam i Julian Goślar (Goslar). Goślar, tajemnicza postać, nie wiadomo skąd 
przybyła do Haczowa, rzec można sine patre sine matre, sine genealogia, był jednym 
z animatorów ruchu powstańczego w Haczowie i okolicy. Urbański został dotkliwie 
pobity i skrępowany przez działających w nienawistnym amoku chłopów. Pobitego 
i skrępowanego osadzono na całą noc w kostnicy cmentarnej, gdzie uwięziono również 
wielu z okolicznej szlachty. Następnego dnia uwięziona szlachta została przewieziona 
przez chłopów do cyrkułu sanockiego i oddana w ręce austriackie.

W powszechnym przekonaniu za fiasko powstańczego zrywu w Haczowie winę 
ponosił miejscowy proboszcz, ks. Gerard Lech. Uprzednio został on wtajemniczony 
w arkana powstańcze przez Goślara. Zwyciężyło w nim jednak józefińskie wychowanie 
i zamiast stanąć po stronie zrywu narodowego, zdradził powstańców, za co władza 
austriacka uhonorowała go austriackim krzyżem zasługi. Gdy przyszło spóźnione 
opamiętanie, odesłał judaszową nagrodę i publicznie w kościele, podczas kazania 
16 kwietnia 1848 r. wyznał swój błąd i swoją winę, wyrażając skruchę za swój zdra-
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dziecki postępek. O szczerości jego skruchy i trwałości poprawy świadczy fakt, że 
gdy wybuchło w Królestwie Polskim powstanie styczniowe, niósł on czynną pomoc 
powstańcom i nawet osobiście przeprawiał ich w czółnie przez Wisłok. Goślar zaś, 
ubiegający się o posadę nauczyciela w Haczowie w 1850 r., podczas pobytu w Wied-
niu, nieopatrznie zgubił kompromitujące go w oczach władz austriackich dokumenty 
i nie tylko nie otrzymał posady nauczyciela, ale został uwięziony i skazany na śmierć 
przez powieszenie [12].

Chwile grozy, jakie Goślar, demagog ludowy, zdeklarowany demokrata, przeżył 
podczas rabacji w Haczowie, opisał w liście do swojej siostry: Miałem przy sobie dwa 
dubeltowe pistolety nabite, ale nie miały przeznaczenia przeciw ludowi. Nagle otwiera-
ją się drzwi z łoskotem i widzę sień napełnioną uzbrojonem chłopstwem. Nigdy mi się 
przedtem tak okropny widok nie przedstawił. Gdym widział zbliżające się na mnie cepy, 
widły, siekiery, nie uląkłem się, ale gdy mi oczy chłopów ‘dzikim, jadowitym, wściekłym 
żarem błysły’, zadrżałem – nie mogłem pojąć, jaka siła nagle tych ludzi w zaciekłe bestye 
zmieniła […]. Podaję im ręce, porywają mnie, zaczynają szarpać i bić na wszystkie strony. 
Potargali na mnie suknie, buty ściągnęli i półnagiego wlekli po śniegu […]. Byłem pewny, 
że ręka moja w kawały połupana, i nie myślałem, że będę nią pisał do ciebie […]. Po jakimś 
czasie zostawili mnie, sądząc, żem nieżywy – gdym zaczął mówić, wpadła nowa czereda 
i z okrzykiem: ‘to żyje jeszcze ta bestya?’ rzuciła się na mnie znowu. 

Po trzech dniach znęcania się nad nim odwieziono go do Sanoka. Podczas drogi 
We wszystkich wsiach, przez któreśmy jechali stało chłopstwo po drodze i witało nas 
drągami. Jechaliśmy przez drągi i cepy, jak żołnierz idzie przez rózgi. Przez wieś Milcze 
[Milcza] drągami bili nas w oczy i chcieli je wyłupić […] W Berku [Besku] dwie mile od 
Sanoka już nie tylko chłopi, ale i pijani żołnierze bili nas kolbami. Do mnie ze złośliwem 
szyderstwem przystąpił kapral: ‘Dobrze wam tak, zbóje – rzekł – coście to wy chcieli zrobić? 
Gdyśmy wjeżdżali do miasta, ulice, ganki i okna pełne były widzów. Patrzyłem po twarzach. 
W kilku tylko dostrzegłem współczucie, wszędzie malowało się gapiowate przerażenie albo 
tryumfujące szyderstwo. 

Po dostarczeniu ich na miejsce stłoczono 60 osób w jednej celce, w której dowie-
dział się o rzezi w cyrkule tarnowskim. Na wieść o tym pisał dalej: Nigdy nie życzy-
łem sobie śmierci, nie wzywałem jej, ale wtedy złorzeczyłem władzy, która mnie oddaliła 
z Tarnowskiego: żal mi było, żem nie zginął razem z rodakami, gdy ich uratować od mordu 
nie mogłem. Przez kilka tygodni byłem jak zatruty. Niczem męki Haczowian. Każda nowa 
wiadomość okrucieństwa Mazurów targała mi serce i rany jadem napawała. Wtedy mego 
dekretu na szubienicę słuchałbym jak najmilszej muzyki, plunąłbym w oczy temu, kto by 
mię chciał uwolnić z więzienia. Najmilszem mojem życzeniem było, żeby mnie ziemia albo 
piekło zakryło przed oczyma i pamięcią rodaków, kiedy należałem do tych, co takie nieszczę-
ście na kraj sprowadzili. Później pocieszała mnie wiadomość, że okolice, w których trzy lata 
przebyłem, wolne były od mordu. O potwierdź to, jeżeli możesz, siostro kochana, i co tylko 
wiesz, donieś mi z Hadykówka [Hadykówki], Komborna [Komborni], Niwiska [Niwisk] 
i tych miejsc, gdziem częściej przebywał. Jeżeli to prawda, że tam chłopi nie mordowali 
nikogo, to uwierzę w szczególniejszą łaskę Opatrzności nade mną [16].
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W Strachocinie rabacja nie spowodowała aż tak bolesnych przeżyć, jak w innych 
wsiach. Miejscowy właściciel ziemski Florian Giebułtowski raz zdołał zbiec do po-
bliskich Jurowiec, a następnym razem, zagrożony przez chłopskich rebeliantów, 
uzyskał pomoc od miejscowych chłopów. Według jednej relacji znalazł on schronienie 
u Andrzeja Kucharskiego, jego zaś sąsiad Józef Wójtowicz przywiózł swoim wozem 
ze dworu zapasy żywności dla dziedzica. Według innej relacji Giebułtowskiego ukrył 
w piecu chlebowym jego lokaj [1]. Bezkrwawa rabacja w Strachocinie spowodowała 
jednakże straty materialne dworu. Nie wiadomo jednak, czy w plądrowaniu opusz-
czonego dworu uczestniczyli chłopi ze Strachociny, czy tylko ci z okolicznych wsi [10].

W Jasieniu koło Ustrzyk miejscowy proboszcz Józef Putałkiewicz wezwał w kościele 
chłopów do udziału w powstaniu narodowym. Ci zaś, zamiast pójść za wezwaniem 
proboszcza, rzucili się na proboszcza i jedenastu spiskowców, a wśród nich na obecnego 
tam przywódcę jednej ze wspomnianych trzech grup powstańczych, Stanisława Brze-
ściańskiego. Pobili ich wszystkich i związanych przewieźli do cyrkułu w Sanoku [16].

Oddział powstańczy, który stacjonował w Jurowcach i Nowosielcach [Gniewosz] 
i miał uderzyć na Sanok, napotkał trudności ze strony chłopów z Niewistki i Jabłonicy 
[Ruskiej], którzy po odczytaniu im manifestu Rządu Narodowego zajęli nieprzychylne 
nastawienie do idei powstania narodowego i zdradzali gotowość do zbrojnego oporu. 
Bezskuteczne były perswazje Sobczyńskiego i małżeństwa Boguszów. Na nic zdały 
się obietnice i zapewnienia. Chłopi nie tylko nie ulegli perswazjom, ale zajmowali 
coraz bardziej nieprzejednaną postawę. To sprawiło, że u Teofila Ostaszewskiego 
we Wzdowie stanęło 21 lutego w gotowości powstańczej zaledwie 60–80 osób [2].

4. Podsumowanie

Rabacja z 1846 r. była dla polskiej szlachty galicyjskiej bardzo trudnym i bolesnym 
doświadczeniem, gdyż okrucieństwo chłopów było ogromne. Ucierpiała na tym wielce 
sprawa Polska, sprawa narodowa. Wydłużyła się droga do niepodległości chłopów 
z rezerwą i nieufnością. Przez długie lata, także w dobie powstania styczniowego, 
działacze niepodległościowi odnosili się z nieufnością do chłopów i ich postaw na-
rodowo-patriotycznych.
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PROGRAM STRATEGICZNY „BŁĘKITNY SAN” 
JAKO PRZYKŁAD AKTYWNOŚCI ADMINISTRACJI 

SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA OBSZARÓW ATRAKCYJNYCH 

TURYSTYCZNIE

Streszczenie
Niezależnie od ustawowego obowiązku ochrony przyrody, administracja samorządowa ini-

cjuje i realizuje wieloletnie programy ochrony środowiska, często współfinansowane ze środ-
ków unijnych. Działania takie mają szczególne znaczenie na obszarach recepcji turystycznej, 
ponieważ stan środowiska naturalnego znacząco wpływa na decyzje potencjalnych turystów 
i determinuje natężenie ruchu turystycznego. Celem opracowania jest analiza założeń progra-
mu strategicznego „Błękitny San” oraz przedstawienie zaangażowania w proces jego tworzenia 
i uchwalania organów samorządu i administracji na szczeblu województwa podkarpackiego 
oraz gmin i powiatów położonych w atrakcyjnej turystycznie dolinie Sanu.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, administracja, samorząd, program „Błękitny San”

THE STRATEGIC PROGRAM “BLUE SAN” AS AN 
EXAMPLE OF ACTIVITY LOCAL ADMINISTRATION 

IN THE SCOPE OF PROTECTION OF TOURIST 
ATTRACTIVE AREAS’ ENVIRONMENT 

Summary
Regardless of the statutory duty of nature conservation, an local administration initiates 

and implements long-term environmental programs, often co-financed from EU funds. Such 
actions are especially important for tourism reception areas, because the state of the environ-
ment significantly affects the decisions of potential tourists and determines the intensity of 
tourist traffic. The aim of the study is to analyze the assumptions of the strategic program 
“Blue San” and show commitment to the process of creation and adoption of self-government 
and regional administration at the level of the Podkarpackie Province and the municipalities 
and counties located in the attractive tourist valley of the San river.

Keywords: environmental protection, administration, local government, the program “Blue 
San”
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1. Wprowadzenie 

Polityka ochrony środowiska to zespół działań, których celem jest stworzenie 
warunków umożliwiających ochronę środowiska zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju. Działania te prowadzone są na podstawie strategii rozwoju, programów 
i dokumentów programowych, w tym również samorządowych [5, 9]. Programowanie 
ochrony środowiska ma szczególne znaczenie na obszarach recepcji turystycznej, 
ponieważ podejmowane działania podnoszą atrakcyjność turystyczną gmin, a rów-
nocześnie zapobiegają degradacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tych 
obszarów, powodowanej między innymi nadmiernym natężeniem ruchu turystycz-
nego [6]. Programy ochrony środowiska, będące instrumentami koncepcji rozwoju 
zrównoważonego, wywierają znaczący wpływ na zgodny z polityką i rekomendacjami 
Unii Europejskiej, rozwój turystyki zrównoważonej [3, 4].

Program Strategiczny „Błękitny San” powstał w wyniku współdziałania władz i ad-
ministracji samorządowej województwa podkarpackiego oraz miast i gmin położonych 
wzdłuż biegu rzeki San. Jego celem jest nie tylko ochrona środowiska i wspieranie 
rozwoju turystyki na obszarze objętym Programem, ale również aktywizacja kapitału 
ludzkiego i społecznego oraz innowacyjnej przedsiębiorczości. 

Cele niniejszego opracowania obejmują: prezentację programów samorządowych 
jako instrumentów polityki ochrony środowiska, przedstawienie genezy i procesu 
tworzenia Programu Strategicznego „Błękitny San”, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli organów władzy i administracji samorządowej w tym procesie oraz analizę założeń 
tego programu w kontekście uwarunkowań rozwoju turystyki i zwiększenia atrak-
cyjności turystycznej obszarów objętych Programem. Cele te zrealizowano w oparciu 
o literaturę przedmiotu, publikacje Ministerstwa Środowiska oraz dokumenty prawne 
i programowe władz samorządowych województwa podkarpackiego. Zasadniczą część 
opracowania stanowi analiza opisowa Programu Strategicznego „Błękitny San”, uchwa-
lonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2015 r., w którego realizacji 
będą uczestniczyły miasta i gminy położone w dolinie Sanu.

2. Istota samorządowych programów ochrony środowiska

Samorządowe instrumenty polityki ochrony środowiska to programy wojewódzkie, 
powiatowe i gminne, uwzględniające cele zawarte w strategiach rozwoju, programach 
i dokumentach programowych, a uchwalane odpowiednio przez sejmik województwa, 
radę powiatu i radę gminy. Projekty samorządowych programów ochrony środowiska 
tworzone są z udziałem społeczeństwa i poddawane konsultacjom społecznym. Or-
gana wykonawcze województwa, powiatu i gminy są zobowiązane do sporządzania 
co dwa lata raportów z realizacji programów ochrony środowiska i przedstawiania 
ich swoim organom stanowiącym. Strukturę samorządowych programów ochrony 
środowiska zaprezentowano w tabeli 1.
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Tab. 1. Struktura samorządowych programów ochrony środowiska

Część składowa programu Uwagi 

Spis treści Wyszczególnienie części składowych programu ochrony środowiska.

Wykaz skrótów Wyszczególnienie skrótów pojęć używanych w programie.

Wstęp Wprowadzenie w problematykę programu ochrony środowiska.

Streszczenie Zwięzłe, napisane językiem niespecjalistycznym, zrozumiałym dla każdego  
odbiorcy.

Ocena stanu środowiska Ocena uwzględniająca obszary przyszłej interwencji, uzupełniona prognozą stanu 
środowiska na okres obowiązywania programu.

Cele programu ochrony środowiska, 
zadania oraz ich finansowanie

Wskazanie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu 
środowiska wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odrębnie dla zadań 
własnych JST i zadań monitorowanych.

System realizacji programu ochrony 
środowiska

Przedstawienie całościowego procesu realizacji programu, uwzględniającego współ-
pracę z interesariuszami, opracowanie treści programu, zarządzanie, monitorowa-
nie, ewaluację i aktualizację.

Spisy tabel, map, rycin i załączników Sporządzone odrębnie.

Załączniki do programu ochrony  
środowiska

Stanowiące podstawę i uszczegółowienie treści programu (często w formie tabela-
rycznej).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gmin
nych programów ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2 września 2015,  

https://www.mos.gov.pl (dostęp: 29.03.2016)

Do obszarów interwencji samorządowych programów środowiska należą [12]:
 � ochrona klimatu i jakości powietrza,
 � zagrożenia hałasem,
 � pola elektromagnetyczne,
 � gospodarowanie wodami,
 � gospodarka wodno-ściekowa,
 � zasoby geologiczne,
 � gleby,
 � gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 � zasoby przyrodnicze,
 � zagrożenia poważnymi awariami.

We wszystkich tych obszarach uwzględniane są takie zagadnienia horyzontalno-
-przekrojowe, jak: adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
działania edukacyjne oraz monitoring środowiska [1].

Źródła oraz instrumenty finansowania samorządowych programów ochrony 
środowiska przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Finansowanie samorządowych programów ochrony środowiska

Źródła finansowania Instrumenty finansowania

Krajowe środki publiczne

- budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego
- środki państwowych funduszy celowych (np. Państwowy Fundusz
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- budżety jednostek sektora finansów publicznych
- inne dostępne instrumenty wsparcia publicznego
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Źródła finansowania Instrumenty finansowania

Zagraniczne środki publiczne

- środki z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, fundusze 
 strukturalne)
- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (np. Banku
 Światowego)
- inne środki europejskie (np. Norweski Mechanizm Finansowy)

Środki prywatne 
- kredyty bankowe
- fundusze inwestycyjne
- środki własne inwestora

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2013 (wersja PDF),  

https://www.nfosigw.gov.pl (dostęp: 23.05.2016)

Pomimo zróżnicowanych możliwości finansowania programów ochrony środo-
wiska, w praktyce często pojawiają się trudności w pozyskaniu środków i dotyczy to 
nie tylko źródeł prywatnych. Mają miejsce również znaczne ograniczenia dostępu do 
środków unijnych, o które konkuruje wiele projektów, a aplikacja o dofinansowanie 
wymaga posiadania wkładu własnego.

3. Proces kreacji oraz założenia Programu 
Strategicznego „Błękitny San” 

Uchwalona i przyjęta do realizacji wersja Programu Strategicznego „Błękitny San” 
stanowi efekt wieloletnich inicjatyw oraz działań lokalnych i wojewódzkich władz 
samorządowych, a cały proces tworzenia tego programu przedstawiono w tabeli 3.

Tab. 3. Geneza i proces tworzenia Programu Strategicznego „Błękitny San”

Daty Inicjatywy i zdarzenia Cele, zadania i rezultaty

2003 r.

Inicjatywa Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego dotycząca realizacji 
Programu „Błękitny San”, otwartego dla 
samorządów, organizacji i stowarzyszeń 
działających w otoczeniu rzeki San oraz dla 
partnerów ukraińskich.

Budowa i modernizacja kolektorów sanitarnych, oczyszczalni 
ścieków, zakładów utylizacji odpadów komunalnych.
Wytyczanie szlaków turystyki wodnej i rowerowej oraz umoc-
nień nadsańskich z okresu II wojny światowej.

14 maja 2012 r.
Pierwsze spotkanie robocze Programu 
Strategicznego „Błękitny San” z udziałem 
przedstawicieli 32 samorządów lokalnych.

Powołanie czterech „odcinkowych” zespołów roboczych, 
których przewodniczącymi zostali przedstawiciele Leska, 
Dubiecka, Przemyśla i Niska.

Czerwiec, wrze-
sień, październik 
2012 r.

Kolejne spotkania zespołów roboczych. Propozycje zadań zgłoszone do Programu z obszaru 33 gmin.

16 listopada 
2012 r.

Zgłoszenie Programu Strategicznego 
„Błękitny San” przez Podkarpacką 
Regionalną Organizację Turystyczną do 
banku projektów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020.

Rozwój społeczno-gospodarczy gmin położonych wzdłuż 
rzeki San.
Poprawa czystości wody w rzece San i w jej zbiornikach zaporo-
wych zgodnie z normami unijnymi.
Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności 
turystycznej gmin nadrzecznych, rozwój przedsiębiorczości 
i tworzenie nowych miejsc pracy.

22 marca,
3 kwietnia
2013 r.

Spotkania w Podkarpackim Urzędzie Mar-
szałkowskim reprezentantów gmin, które 
w 2012 r. zgłosiły akces do Programu.

Zaproszenie do Programu wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego, przez obszar których przepływa rzeka San.
Zlecenie zewnętrznym ekspertom merytorycznego opracowa-
nia Programu.
Wspólne sfinansowanie kosztów opracowania Programu przez 
uczestniczące w nim samorządy lokalne i Samorząd Wojewódz-
twa.
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Daty Inicjatywy i zdarzenia Cele, zadania i rezultaty

9 kwietnia
2013 r.

Uchwała Zarządu Województwa Podkar-
packiego o przystąpieniu do przygotowania 
Programu Strategicznego „Błękitny San”.

Deklaracja uczestnictwa w Programie 48 jednostek samorządo-
wych.
Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania 
i sfinansowania Programu.
Wybór zespołu opracowującego Program w drodze postępowa-
nia konkursowego.

29 kwietnia
2014 r.

Uchwała Zarządu Województwa Podkar-
packiego w sprawie przyjęcia projektu 
Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wzrost poziomu i poprawa warunków życia mieszkańców gmin 
„Błękitnego Sanu”.
Efektywne wykorzystanie zróżnicowanych zasobów endoge-
nicznych obszaru, poprawa spójności wewnętrznej i wzmocnie-
nie funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.

Od 16 maja 
do 20 czerwca
2014 r.

Konsultacje projektu Programu z partnera-
mi gospodarczymi i społecznymi.
Dwa spotkania konsultacyjne w Nisku 
i Przemyślu.

Zgłoszono 6 propozycji zmian w projekcie – 3 Burmistrz 
Ustrzyk Dolnych, po jednej – Wójt Gminy Radomyśl n. Sanem, 
Zastępca Burmistrza Sanoka i Zastępca Burmistrza Niska.

14 lipca 2014 r.
Uchwała Zarządu Województwa Podkar-
packiego w sprawie zmian w projekcie 
Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Stanowisko Zarządu – trzy propozycje zmian zostały odrzuco-
ne, jedna częściowo przyjęta, a dwie mają zostać uwzględnione 
na etapie programowania operacyjnego.

7 kwietnia
2015 r.

Uchwała Zarządu Województwa Podkar-
packiego w sprawie przyjęcia Programu 
Strategicznego „Błękitny San” wraz z Progno
zą oddziaływania na środowisko.

Dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, służący 
realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa – Podkar-
packie 2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Program Strategiczny „Błękitny San”, 
Rzeszów 2015; Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San”, Rzeszów 

14 lipca 2014 r., Załącznik do Uchwały Nr 370/8848/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 14 lipca 2014 r. 

W Programie Strategicznym „Błękitny San” określony został jego zakres podmio-
towy, przedmiotowy, czasowy i przestrzenny, co zaprezentowano w tabeli 4. Zakres 
przedmiotowy Programu obejmuje projekty służące rozwojowi uczestniczących w nim 
gmin, a dla jego sprawnej realizacji i współfinansowania środkami unijnymi ustalono 
zakres czasowy zgodny z dokumentami strategicznymi powiązanymi z perspektywą 
finansową 2014–2020.

Tab. 4. Zakres podmiotowy, przedmiotowy, czasowy i przestrzenny  
Programu Strategicznego „Błękitny San”

Zakres Ogólna charakterystyka zakresu

Zakres podmiotowy
48 jednostek samorządu terytorialnego – gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich położonych 
wzdłuż biegu rzeki San oraz społeczność tych gmin – 613,4 tys. mieszkańców, czyli 28,8% ogólnej 
liczby mieszkańców województwa podkarpackiego.

Zakres przedmiotowy
Propozycje typów projektów strategicznych, ukierunkowanych na rozwój i zwiększenie konkuren-
cyjności gmin „Błękitnego Sanu” oraz podniesienie poziomu życia ich mieszkańców z wykorzysta-
niem zasobów endogenicznych i powiązań egzogenicznych obszaru tych gmin.

Zakres czasowy Odpowiadający aktualnym dokumentom strategiczno-programowym, odnoszącym się do perspek-
tywy finansowej 2014–2020.

Zakres przestrzenny

Łączna powierzchnia gmin „Błękitnego Sanu” – 6732 km2, tj. 37,7% powierzchni województwa pod-
karpackiego.

Miasta i gminy „Błękitnego Sanu” powiat 

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, Gmina Czarna, Gmina Lutowiska bieszczadzki

Gmina Dydnia, Gmina Nozdrzec brzozowski

Miasto Sanok, Gmina Sanok, Miasto i Gmina Zagórz, gmina Komańcza sanocki 

Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina 
Solina leski 

Miasto Jarosław, Gmina Jarosław, Miasto Radymno, Gmina Radymno, Gmina 
Laszki, Gmina Wiązownica jarosławski
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Zakres Ogólna charakterystyka zakresu

Zakres przestrzenny

Gmina Przemyśl, Gmina Dubiecko, Gmina Fredropol, Gmina Krasiczyn, Gmina 
Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina Orły, Gmina Stubno, Gmina Żurawica przemyski

Miasto Przemyśl 

Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza przeworski

Miasto Dynów, Gmina Dynów rzeszowski

Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Kuryłówka leżajski

Miasto i Gmina Nisko, Miasto i Gmina Rudnik n. Sanem, Miasto i Gmina Ulanów, 
Gmina Jeżowe, Gmina Krzeszów niżański

Miasto Stalowa Wola, Gmina Pysznica, Gmina Radomyśl n. Sanem, Gmina 
Zaleszany stalowowolski

Gmina Gorzyce tarnobrzeski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Program Strategiczny  
„Błękitny San”, Rzeszów 2015.

Projekty Programu Strategicznego „Błękitny San” odnoszą się do działań określonych 
w czterech priorytetach Programu (tab. 5).

Tab. 5. Priorytety i działania Programu Strategicznego „Błękitny San”

Priorytety Działania 

INNOWACYJNA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚĆ

Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych.
Wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu i warunków życia ludności ośrodków subregio-
nalnych i lokalnych wraz z ich powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem.
Wzmacnianie powiązań systemu edukacji i nauki z gospodarką poprzez wykorzystanie inicja-
tyw klastrowych.
Poprawa poziomu produktywności rolnictwa i rzemiosła.

TURYSTYKA

Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz ze zintegrowaną promocją.
Tworzenie wyspecjalizowanych klastrów turystycznych.
Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury  
turystycznej.
Rewitalizacja, ochrona oraz promocja obiektów dziedzictwa kulturowego.

KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNY

Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia.
Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie.
Poprawa dostępności i jakości usług społecznych.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 

ŚRODOWISKO
I ENERGETYKA

Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych.
Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków osuwisk.
Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych przez  
człowieka.
Rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Program Strategiczny  
„Błękitny San”, Rzeszów 2015.

Analizując priorytety i działania Programu Strategicznego „Błękitny San”, skon-
centrowano się na tych, które w sposób bezpośredni lub pośredni winny stymulować 
rozwój funkcji turystycznej gmin uczestniczących w Programie. Działania zaplano-
wane w priorytecie Turystyka ukierunkowane są na rozwój infrastruktury, kreację 
obszarowych produktów turystycznych, ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego 
oraz tworzenie klastrów turystycznych. Rozwojowi turystyki na obszarze objętym 
Programem służy również działanie pn. Utrzymanie walorów środowiskowych i kraj
obrazowych w ramach priorytetu Środowisko i energetyka.

Uwzględniając zidentyfikowane potrzeby, planowane przedsięwzięcia oraz sza-
cowaną wartość zgłoszonych projektów, wprowadzono do Programu wstępny plan 
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finansowy, którego elementy odnoszące się do finansowania działań wspierających 
rozwój funkcji turystycznej obszaru „Błękitnego Sanu” zaprezentowano w tabeli 6. 

Tab. 6. Elementy wstępnego planu finansowego Programu Strategicznego  
„Błękitny San” na lata 2014–2020

Priorytety i działania
Szacunkowe 

koszty działań 
[tys. zł]

Udział % 
w całkowitych kosztach 

Programu 

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 320 000 29,6

TURYSTYKA 

Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz 
ze zintegrowaną promocją. 400 000 5,1

Tworzenie wyspecjalizowanych klastrów turystycznych. 10 000 0,1

Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz popra-
wa funkcjonowania infrastruktury turystycznej. 300 000 3,8

Rewitalizacja, ochrona oraz promocja obiektów dzie-
dzictwa kulturowego. 200 000 2,6

Razem 910 000 11,6

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 660 000 8,4

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
w tym działanie: 
Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych

3 950 000

200 000

50,4

25,5

OGÓŁEM
w tym nakłady bezpośrednio związane z turystyką 

7 840 000
2 910 000

100,0
37,1

Wkład własny planowany na poziomie 15% kosztów całkowitych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Program Strategiczny  
„Błękitny San”, Rzeszów 2015.

Wartość wprowadzonych do Programu projektów oszacowano na 7840 mln zł, 
a nieco ponad połowa tych środków zostanie przeznaczona na finansowanie działań 
priorytetu Środowisko i energetyka, w ramach którego zaplanowano, podnoszące 
atrakcyjność turystyczną obszaru, działanie Utrzymanie walorów środowiskowych 
i krajobrazowych, zaś przewidywany budżet tego działania to ponad ¼ budżetu całego 
Programu. Planowane koszty czterech działań priorytetu Turystyka stanowią blisko 
12% całości planowanych kosztów, przy czym największy jest w nich udział działania 
Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz ze zintegrowaną promocją. Tak więc 
zgłoszone do Programu projekty wspierające rozwój turystyki w obrębie „Błękitnego 
Sanu” obejmują łącznie ponad 37% całości kosztów i opiewają na kwotę 2910 mln zł. 
Oznacza to, że aplikując o dofinansowanie tych projektów, lokalne samorządy będą 
zmuszone wygospodarować około 437 mln zł wkładu własnego, co dla wielu gmin 
może okazać się problematyczne.

4. Rola władz i administracji samorządowej w realizacji 
Programu Strategicznego „Błękitny San” 

Program Strategiczny „Błękitny San” powstał z inicjatywy lokalnych i wojewódzkich 
władz samorządowych, które powinny zaangażować się w jego realizację. Na uwagę 
zasługuje utworzenie opiniodawczej Rady Programowej, w skład której wchodzą 
zarówno przedstawiciele władz, jak i administracji samorządowej, a mianowicie: 
kierujący posiedzeniami członek Zarządu Województwa, dwóch radnych Sejmiku 
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Województwa Podkarpackiego, czterech dyrektorów odpowiednich Departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego, czterech przedstawicieli jednostek samorządowych uczest-
niczących w Programie, trzech przedstawicieli biznesu oraz dwóch przedstawicieli 
organizacji społecznych. W tabeli 7 przedstawiono zadania dla władz i administracji 
samorządowej, sformułowane w Programie.

Tab. 7. Zadania władz i administracji samorządowej w realizacji Programu Strategicznego  
„Błękitny San” 

Podmioty Zakres zadań

Zarząd Województwa
Podkarpackiego

Uchwalenie Programu i dokonywanie w nim zmian, podejmowanie uchwał służących realizacji Programu. 
Powołanie członków Rady Programowej, a w razie potrzeby Pełnomocników Zarządu ds. Programu. 
Zatwierdzanie list projektów rekomendowanych przez Radę Programową, finansowanych ze środków 
funduszy regionalnych.
Wspieranie projektów o kluczowym znaczeniu dla realizacji Programu w aplikacji o współfinansowanie 
środkami krajowych programów operacyjnych oraz innych źródeł ponadregionalnych. 
Przyjmowanie zaopiniowanych przez Radę Programową rocznych sprawozdań z realizacji Programu. 
Ponoszenie kosztów organizacji i zarządzania realizacją Programu w części odnoszącej się do pracow-
ników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych kosztów własnych.

Rada Programowa

Opracowanie kryteriów sporządzania listy rankingowej projektów zgłoszonych przez podmioty 
z obszaru objętego Programem w ramach priorytetów strategicznych.
Rekomendowanie Zarządowi Województwa list rankingowych zgłoszonych projektów.
Opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu.
Opiniowanie przygotowanych przez JST propozycji zmian Programu oraz zgłaszanie Zarządowi 
własnych propozycji zmian.
Realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa.

Jednostki samorządu 
terytorialnego

Przygotowanie projektów służących realizacji Programu oraz zgłaszanie ich do konkursów organizowa-
nych przez Samorząd Województwa oraz przez zarządzających krajowymi programami operacyjnymi.
Przygotowywanie lub zlecanie do przygotowania projektów partnerskich.
Składanie okresowych informacji o realizacji projektów w ramach priorytetów i działań ujętych 
w Programie. 
Współpraca z Radą Programową oraz z innymi jednostkami samorządowymi na rzecz efektywnej 
realizacji Programu. 
Ponoszenie kosztów przygotowania i realizacji projektów, udziału swoich reprezentantów w pracach 
Rady Programowej oraz innych kosztów własnych realizacji Programu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Program Strategiczny  
„Błękitny San”, Rzeszów 2015.

Szczególne znaczenie dla realizacji Programu ma efektywny system monitoringu 
i ewaluacji, czyli właściwie sformułowane cele, odpowiednio dobrane narzędzia i od-
powiednio określone efekty (tab. 8).

Tab. 8. System monitoringu i ewaluacji Programu Strategicznego „Błękitny San” 

Elementy systemu Ogólna charakterystyka systemu

Cele systemu Pomiar stopnia realizacji celów priorytetów i działań Programu Strategicznego „Błękitny San”.
Cele diagnostyczne, prognostyczne, promocyjne i mobilizacyjne.

Narzędzia systemu
Standardowe – analiza dokumentów, analizy ilościowe i jakościowe, benchmarking, panele ekspertów 
i interesariuszy, analizy sieciowe, sondaże, studia przypadków. Formy ewaluacji partycypacyjnej, 
samoewaluacji, aktywności obywatelskiej.
Wskaźniki produktu i rezultatu. 

Efekty systemu
Raporty prezentujące sprawozdania z wykonania planów rocznych Programu.
Analizy społeczno-gospodarcze oraz interpretacje trendów rozwojowych gmin „Błękitnego Sanu”.
Rekomendacje merytorycznych i metodologicznych zmian realizacji Programu. 
Prezentacja dobrych praktyk i sukcesów rozwojowych związanych z Programem.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Program Strategiczny  
„Błękitny San”, Rzeszów 2015.
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Wskazując narzędzia systemu monitoringu i ewaluacji Programu Strategicznego 
„Błękitny San”, uznano za celowe wykorzystanie nie tylko narzędzi standardowych, 
ale również zdywersyfikowanych form ewaluacji partycypacyjnej, samoewaluacji 
oraz aktywności obywatelskiej. Za podstawowe narzędzie tego systemu przyjęto, 
występujące w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackie-
go 2014–2020 i przypisane priorytetom Programu, wskaźniki produktu i rezultatu. 
Wskaźniki odnoszące się do monitorowania działań służących rozwojowi funkcji 
turystycznej obszaru „Błękitnego Sanu” przedstawiono w tabeli 9.

Tab. 9. Wskaźniki produktu i rezultatu odnoszące się do rozwoju turystyki na tle priorytetów 
Programu Strategicznego „Błękitny San”

Priorytety Programu Ogólna liczba 
wskaźników

Wskaźniki odnoszące się do rozwoju turystyki

Liczba Wyszczególnienie 

INNOWACYJNA  
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 8 -

TURYSTYKA 5 5

Liczba wspartych (rozwijanych lub nowych) produktów tu-
rystycznych.
Liczba wspartych klastrów turystyczno-rekreacyjnych.
Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej 
i sportowo-rekreacyjnej.
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem. 
Wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne. 

KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNY 8 -

ŚRODOWISKO
I ENERGETYKA 7 2

Poprawa stanu czystości wody w rzece San według wskaźni-
ków fitobentos i fitoplankton. 
Liczba wspartych form ochrony przyrody. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Churski, A. Miszczuk, Program Strategiczny  
„Błękitny San”, Rzeszów 2015.

Spośród dwudziestu ośmiu wskaźników produktu i rezultatu, występujących 
w systemie monitorowania i ewaluacji Programu, siedem dotyczy działań związanych 
z rozwojem turystyki, przy czym pięć z nich odnosi się do działań priorytetu Turystyka, 
a dwa pozostałe to wskaźniki priorytetu Środowisko i energetyka. Program pozostaje 
na razie w fazie składania projektów, a więc skuteczność przyjętych narzędzi systemu 
monitorowania i ewaluacji, w tym wskaźników produktu i rezultatu, będzie można 
ocenić dopiero w przyszłości.

5. Podsumowanie

Program Strategiczny „Błękitny San” łączy cele środowiskowe i społeczno-ekono-
miczne, integrując wokół realizacji tych celów działania samorządów lokalnych oraz 
Samorządu Województwa Podkarpackiego. Ma to szczególne znaczenie dla rozwoju 
turystyki zrównoważonej na obszarze gmin „Błękitnego Sanu”, ponieważ:

 � zaplanowano działania z zakresu utrzymania walorów środowiskowych i krajobra-
zowych, co wzmacnia atrakcyjność turystyczną tego obszaru,
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 � stworzono warunki do kreacji, wzdłuż biegu rzeki San, liniowych i sieciowych 
zintegrowanych produktów turystycznych, co wymaga rzeczywistej współpracy 
władz i administracji samorządowej gmin uczestniczących w Programie,

 � możliwe stało się stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania ruchu 
turystycznego, tak aby nie powodował on degradacji dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego.

Analiza i ocena efektów Programu Strategicznego „Błękitny San” będzie możliwa 
dopiero za kilka lat. Należałoby jednak zauważyć, że realizację założeń programowych 
mogą zakłócić ewentualne trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania 
Programu, brak zainteresowania ze strony społeczności lokalnych oraz niezadawa-
lająca skłonność jednostek samorządowych do efektywnej współpracy w realizacji 
wspólnych celów. 

Szczególny problem mogą stanowić kryteria kwalifikowania projektów do finanso-
wania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014–2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, a niezakwalifiko-
wane projekty nie znajdą się na etapie programowania operacyjnego i nie zostaną 
zrealizowane. Nie zmienia to faktu, że szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów 
Programu Strategicznego „Błękitny San” będzie miało zaangażowanie administracji 
samorządowej – lokalnej i szczebla wojewódzkiego.
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ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE  

GMINY DUBIECKO 

Streszczenie
Rola samorządu terytorialnego w ramach wsparcia polityki turystycznej gminy stanowi 

ważny element jej funkcjonowania ogółem. W pracy skupiono się przede wszystkim na roz-
poznaniu i ocenie stopnia aktywności samorządu gminy Dubiecko zlokalizowanej w powiecie 
przemyskim w województwie podkarpackim. Starano się pokazać szczegółowe związki pomię-
dzy aktywnością gminnego samorządu a wybranymi cechami przestrzeni turystycznej anali-
zowanej gminy. W tym celu starano się wypracować szczegółową metodykę dla rozsądnego 
pomiaru wieloaspektowej działalności samorządu w określonej perspektywie czasowej i tym 
samym wskazanie rekomendacji służących jej rozwojowi na  obszarze tzw.  „małej ojczyzny”. 
Dowiedziono, że gmina Dubiecko postrzega turystykę jako jeden z priorytetów rozwoju, jej ak-
tywność nawiązuje do lokalnych cech przestrzeni turystycznej, a świadczenie usług turystycz-
nych oraz pozytywne wsparcie ze strony samorządu sprzyja rozwojowi turystyki w rozmaitych 
jej wymiarach.

Słowa kluczowe: polityka turystyczna, samorząd lokalny, gmina, rozwój turystyki

THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES 
IN DEVELOPMENT OF TOURISM ON THE EXAMPLE 

OF MUNICIPALITY DUBIECKO

Summary
The role of local government in support of tourism policy in the community is an important 

part of its overall functioning. The study focused primarily on identifying and assessing the 
activity of the local government Dubiecko located in the district of Przemyśl in Podkarpackie 
Province. Efforts were made to show the detailed relationship between the activity of munici-
pal self-government and selected features of the tourist analyzed municipalities. To this end, 
efforts were made to develop a detailed methodology for a reasonable measurement of multi-
faceted activities of local government in the specified term and thereby identify recommenda-
tions to its development in the area of the socalled “Little homeland”. It has been proved that 
the municipality Dubiecko sees tourism as one of the priorities of development of its activity 
refers to the local characteristics of space tourism and tourist services and the positive support 
from the local government promotes tourism in a variety of its dimensions.

Keywords: tourism policy, local government, municipality, development of tourism
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1. Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich lat w niezwykle dynamicznym tempie wzrasta rola 
i znaczenie turystyki. Ruch turystyczny rośnie nie tylko na obszarach uznawanych 
powszechnie za ciekawe (obszary atrakcyjne jak góry, morze, jeziora, ośrodki miej-
skie, historyczne itp.), ale również na terenach, które nie cieszyły się dotąd popular-
nością, przede wszystkim z uwagi na brak przyciągających atrakcji turystycznych. 
Niejednokrotnie dostrzec można zmianę profilu organizacji modelu wypoczynku 
i spędzania czasu wolnego na danym obszarze, co wprost wiązać należy z rozwojem 
lokalnej infrastruktury, a tym samym kształtowaniem określonego rodzaju funkcji 
turystycznej (rozmaicie rozpatrywanej poprzez szereg mierników: walory turystyczne/
środowisko geograficzne, zagospodarowanie turystyczne (baza noclegowa), znaczenie 
sektora turystycznego dla gospodarki gminy, ruch turystyczny na danym terenie, 
dostępność komunikacyjna i inne), czy też przemiany przestrzenne promowane 
przez gminy. Idąc tym tokiem rozumowania, należy podkreślić, że gmina turystyczna 
to taka gmina, której obszar pełni funkcje turystyczne, o czym szerzej pisze, m.in. 
M. Derek, rozważając ich znaczenie w rozwoju lokalnym regionów [2]. Jak zaznacza 
wielu badaczy, sporo w tym zakresie zależy od realnie prowadzonej polityki wyko-
rzystującej konkretne narzędzia i instrumenty wsparcia na rzecz rozwoju turystyki, 
ruchu turystycznego, podniesienia atrakcyjności danego terenu [2, 4]. W praktyce 
często spotykane są przypadki wprowadzania tzw. funkcji turystycznej do dokumen-
tów strategicznych bez jej realnego tła w formie obsługi turystycznej. Dlatego sama 
turystyka stanowi dla wielu samorządów pewnego rodzaju instrument do osiągania 
zdecydowanie ważniejszych celów szczegółowych gminy. 

Władze gminy różnie postrzegają tę funkcję, co już wcześniej zasygnalizowano, 
niemniej to właśnie one mają zasadniczy wpływ na kwestię właściwego reagowania 
i kształtowania popytu turystycznego. Coraz częściej widoczne w turystyce trendy 
konkurowania regionów, obserwowane przemiany w zakresie kreowania polityki 
turystycznej przez administrację samorządową stwarzają pewnego rodzaju wyzwania 
dla rozwoju samorządów w tym właśnie zakresie. 

W niniejszej pracy skupiono się na tym problemie w odniesieniu do gminy Dubiecko, 
zlokalizowanej w powiecie przemyskim w województwie podkarpackim. W ramach 
podjętych rozważań starano się rozpoznać i ocenić stopień aktywności samorządu 
gminy Dubiecko na rzecz rozwoju turystyki oraz pokazać szczegółowe związki po-
między aktywnością gminnego samorządu w tym zakresie a wybranymi cechami 
przestrzeni turystycznej analizowanej gminy. W tym celu starano się wypracować 
szczegółową metodykę dla rozsądnego pomiaru wieloaspektowej działalności samo-
rządu na rzecz rozwoju turystyki w określonej perspektywie czasowej i tym samym 
wskazanie rekomendacji służących jej rozwojowi na obszarze tzw. „małej ojczyzny”.

Założono, że władze gminy Dubiecko postrzegają turystykę jako jeden z priory-
tetów rozwoju, jej aktywność nawiązuje do lokalnych cech przestrzeni turystycznej, 
a świadczenie usług turystycznych oraz pozytywne wsparcie ze strony samorządu 
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sprzyjają rozwojowi turystyki w rozmaitych jej wymiarach przedstawionych wcześniej 
w postaci mierników funkcji turystycznej.

Niezaprzeczalnie nowe szanse i wyzwania w zakresie rozwoju turystyki, tworzenia 
atrakcji turystycznych, budowania pozytywnego wizerunku miejsca, jakie pojawiają 
się na bieżąco, mnogość inwestycji społecznych i samorządowych tworzą tło dla po-
szukiwania nowych przestrzeni aktywizacyjnych o zróżnicowanej skali i profilu, które 
mogą stanowić ważny impuls rozwoju lokalnego w przyszłości. Dlatego nie tylko 
w przypadku gminy Dubiecko należy zadać sobie pytanie o znaczenie samorządu, 
władz samorządowych w kreowaniu funkcji turystycznej, rozwoju turystyki na pod-
ległym obszarze (gminie, powiecie). 

2. Metodyka badań

Analizą objęto obszar gminy Dubiecko, co zobrazowano schematycznie na tle 
powiatu przemyskiego (ryc. 1). 

Ryc. 1. Obszar badań na tle powiatu przemyskiego 

Źródło: www.dubiecko.pl (dostęp: 1.05.2016)

Przedmiot rozważań dotyczy rozbudowanych powiązań formalnych pomiędzy 
organizacjami, usługodawcami, nadleśnictwem, społeczeństwem, kreującym politykę 
turystyczną na analizowanym obszarze, w odniesieniu do przestrzeni turystycznej, 
rozpatrywanej poprzez pryzmat walorów przyrodniczo-kulturowych, warunków 
ekonomiczno-infrastrukturalnych i połączonym z tym ściśle zagospodarowaniem 
przestrzennym, turystycznym gminy. Pod uwagę wzięto między innymi: władze 
gminy, przedstawicieli lokalnych zespołów twórczych, pieśniarzy, „Soli Deo” – Chór, 
malarzy amatorów, rękodzielników, dyrekcję Zamku w Dubiecku, dyrekcję gminnej 
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biblioteki, przedstawicieli lokalnego szkolnictwa, właścicieli ośrodków rekreacyjno-
-wypoczynkowych i agroturystycznych, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, 
przedstawicieli kościoła, lokalnych misjonarzy, Cerkiew – Kresowy Dom Sztuki. 

Wszystkie te podmioty współtworzą lokalną przestrzeń turystyczną, wzbogacaną 
przez szereg ciekawych walorów o zróżnicowanym charakterze, głównie przyrodni-
czo-kulturowym. 

W celu uzyskania pełnych danych analitycznych wykorzystano:
 � wywiady bezpośrednie z mieszkańcami, właścicielami lokalnych ośrodków wy-

poczynkowych, turystami (realizowane w ramach równoległych projektów ba-
dawczych),

 � bazy danych GUS, Instytutu Turystyki, 
 � dokumenty strategiczne na poziomie gminnym [11],
 � oficjalne strony internetowe powiązane z UG w Dubiecku,
 � internetowe portale i serwisy turystyczne i regionalne,
 � materiały promocyjne UG Dubiecko.

Ryc. 2. Wskaźnik aktywności samorządu na rzecz rozwoju turystyki

Źródło: Opracowanie na podstawie: P. Kościelecki, E. Bloch, R. Śpiewak, K. Zalewska, Podręcznik tworzenia 
i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju, MRiRW, Warszawa 2011, s. 36–58.

W celu opracowania wskaźnika aktywności samorządu gminy Dubiecko na rzecz 
rozwoju turystyki pokazano proces:

 � planowania strategicznego na poziomie gminnym, 
 � inwestycji realizowanych na rzecz rozwoju turystyki na badanym obszarze, 
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 � kreowania kierunków aktywności społeczeństwa i przedsiębiorców funkcjonu-
jących na obszarze gminy, 

 � promocji lokalnej przestrzeni oraz współpracy w tym zakresie z innymi podmio-
tami, co szczegółowo prezentują dane zamieszczone na rycinie 2. 

Jak wynika z zaprezentowanej specyfikacji, możliwości wsparcia dla rozwoju 
turystyki przez samorząd terytorialny są bardzo szerokie. Oczywiście forma i zakres 
tych działań determinowany jest przez szereg czynników o niejednorodnym, często 
trudno uchwytnym charakterze, na co zwrócono uwagę w dalszej części rozważań. 
Niezwykle istotnym zadaniem pozostaje zatem identyfikacja znaczenia ukierunko-
wanych działań samorządu w ramach wzmacniania tego profilu wsparcia.

3. Wskaźnik aktywności samorządu gminy 
Dubiecko na rzecz rozwoju turystyki

Powszechnie wiadomo, że zasoby turystyczne, jakimi dysponuje gmina, stanowią 
podstawę rozwoju turystyki na jej obszarze. Ich bogactwo bądź też brak pozwala 
wyznaczyć, zobrazować obszary, które służą jej rozwojowi oraz wskazać te, które 
wymagają określonego rodzaju wsparcia. Wielu autorów podkreśla, że stanowią one 
warunek konieczny, pozwalający na wielokierunkowy rozwój obszaru [5, 6]. Chodzi 
nie tylko o otoczenie zasobów, rozsądną infrastrukturę i bazę materialno-organiza-
cyjną, która bez wątpienia umożliwia rozwój określonych lokalnych atrakcji, ale także 
przemyślaną, rozsądną, jednorodną politykę nastawioną na popularyzację turystyki 
ogółem [1, 4]. 

W tym sensie zwrócono szczególną uwagę na szereg działań samorządu gminnego, 
które pozwalają, poprzez listę konkretnych praktycznych zadań, wyznaczyć liczbowy 
wskaźnik aktywności gminy Dubiecko (tab. 1). 

Tab. 1. Wskaźnik aktywności samorządu lokalnego – dla gminy Dubiecko

Lp. Wskaźnik aktywności samorządu lokalnego 

1.

PLANOWANIE STRATEGICZNE ROZWOJU TURYSTYKI
1. Gmina posiada program, strategię rozwoju turystyki lub audyt turystyczny.
2. W dokumentach strategicznych gminy określono ogólny cel strategiczny związany z rozwojem turystyki.
3. W dokumentach strategicznych gminy określono cel(-e) operacyjne związane z rozwojem turystyki.
4. W dokumentach strategicznych gminy określono 1–2 zadania związane z rozwojem turystyki.
5. W dokumentach strategicznych gminy określono więcej niż 2 zadania związane z rozwojem turystyki.
6. Dla co najmniej połowy wymienionych zadań określono czas i miejsce ich realizacji.
7. Dla co najmniej połowy wymienionych zadań określono koszty i sposoby realizacji.
8. Kompetentni przedstawiciele władz gminy deklarują 1–2 konkretne plany związane z rozwojem turystyki na okres 

5 lat.
9. Kompetentni przedstawiciele władz gminy deklarują więcej niż 2 konkretne plany związane z rozwojem turystyki na 

okres najbliższych 5 lat.

2.

REALIZACJA INWESTYCJI SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI TURYSTYKI
W gminie realizowano ze środków publicznych inwestycje polegające na:
1. Budowie lub odnawianiu szlaków i ścieżek turystycznych.
2. Kształtowaniu centrów wsi, parków, punktów widokowych itp.
3. Budowie i zagospodarowaniu rekreacyjnym zbiorników i cieków wodnych.
4. Budowie obiektów kultury, odnowie lub adaptacji obiektów zabytkowych.
5. Budowie lub modernizacji infrastruktury gastronomicznej, noclegowej.
6. Budowie lub modernizacji obiektów sportowych lub rekreacyjnych.
7. Budowie lub modernizacji infrastruktury technicznej.
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Lp. Wskaźnik aktywności samorządu lokalnego 

3.

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW
1. W gminie oferowane są czasowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących m.in. w obiekty infrastruktury  

turystycznej.
2. W gminie jest oferta nieruchomości komunalnych przeznaczonych na sprzedaż dla potencjalnych inwestorów.
3. W gminie organizowano lub współorganizowano szkolenia w zakresie świadczenia usług turystycznych.
4. W gminie realizowane są inne formy wspierania przedsiębiorców i usługodawców w zakresie turystyki.
5. Gmina wspiera finansowo lokalne stowarzyszenia turystyczne, kulturalne, zespoły folklorystyczne itp.
6. Gmina wspiera organizacyjnie lokalne, stowarzyszenia turystyczne, kulturalne, zespoły folklorystyczne itp.
7. Gmina wspiera finansowo lokalne imprezy kulturalne, rekreacyjne itp.
8. Gmina wspiera organizacyjnie lokalne imprezy kulturalne, rekreacyjne itp.
9. W gminie powołano jednostkę organizacyjną, która realizuje zadania sprzyjające rozwojowi turystyki.

4.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
1. Samorząd gminy współpracuje w zakresie turystyki z nadleśnictwem lub zarządem obszaru chronionego.
2. Samorząd gminy współpracuje w zakresie turystyki z organizacjami pozarządowymi spoza terenu gminy.
3. Gmina realizowała wspólnie z innymi gminami przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki.
4. Gmina należy do lokalnej lub regionalnej organizacji turystycznej.
5. Gmina należy do związku, stowarzyszenia lub porozumienia gmin.
6. Samorząd gminy współpracuje w zakresie turystyki z instytucjami publicznymi na poziomie regionalnym (np. samorzą-

dem województwa, regionalnym ośrodkiem informacji turystycznej).
7. Samorząd gminy nawiązał współpracę z podmiotami zagranicznymi (np. gminy partnerskie).

5.

PROMOCJA TURYSTYCZNA
1. Samorząd gminy wydaje folder turystyczny lub mapę turystyczną.
2. Samorząd gminy wydaje albumy, kalendarze lub inne materiały służące promocji.
3. Samorząd gminy uczestniczy finansowo w wydawaniu przez inne podmioty (np. stowarzyszenia) materiałów służących 

promocji turystycznej.
4. W gminie zorganizowano punkt informacji turystycznej.
5. Gmina brała udział w targach turystycznych.
6. Samorząd gminy promował walory turystyczne gminy w ponadlokalnych mediach.
7. Strona internetowa gminy jest dobrze przygotowana pod kątem promocji turystycznej (wartość wskaźnika co najmniej 

0,5).
8. Strona internetowa gminy jest bardzo dobrze przygotowana pod kątem promocji turystycznej (wartość wskaźnika 

powyżej 0,6).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. BednarekSzczepańska, Rola podmiotów lokalnych w rozwo
ju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXIII, PAN, 

Warszawa 2010, s. 82–108; R. Pawlusiński, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin  
Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków 2005.

Wskaźnik wyliczono w oparciu o pięć podstawowych zadań realizowanych przez 
samorząd gminy Dubiecko, w tym: planowanie strategiczne rozwoju turystyki, realiza-
cję inwestycji sprzyjających rozwojowi turystyki, wspieranie aktywności społeczności 
lokalnej i przedsiębiorców, współpracę z innymi podmiotami, promocję turystyczną. 
Zastosowano wzór: 

WASL = Σ Pi /Pi max

gdzie:
Pi – liczba punktów uzyskanych przez gminę za spełnienie kryteriów w i-tej grupie
Pi max – maksymalna liczba punktów, które w i-tej grupie może uzyskać gmina

Dane uzyskane w ramach podjętej analizy zamieszczono w tabeli 2.
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Tab. 2. Wskaźnik WASL wyliczony dla gminy Dubiecko

Wskaźnik Wartość

Planowanie strategiczne rozwoju turystyki 0,55

Realizacja inwestycji sprzyjających rozwojowi turystyki 0,85

Wspieranie aktywności społeczności lokalnej i przedsiębiorców 0,38–0,55

Współpraca z innymi podmiotami 0,85

Promocja turystyczna 0,38

WASL – średnia 0,63

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik aktywności samorządu lokalnego, wyliczony poprzez pryzmat głównych 
aspektów działalności gminy względem turystyki ogółem, wynosi 0,63. Nie wszyst-
kie badane elementy osiągają wzorcowy, zgodny z założeniami wymiar. Niemniej 
na podstawie uzyskanych danych koniecznością wydaje się zintegrowane działanie 
wszystkich podmiotów tak prywatnych, jak i samorządowych na rzecz promocji 
turystycznej, praktycznego planowania rozwoju turystycznego gminy. 

Gmina Dubiecko to gmina o wiejskim charakterze, gdzie rozwój turystyki ma 
szerokie możliwości. Wymaga to jednak wielokierunkowego zaangażowania ze strony 
różnych instytucji: władz, lokalnego samorządu, społeczności lokalnej i organizacji 
pozarządowych i społecznych (tab. 3). 

Tab. 3. Wskaźniki rozwoju turystyki wyliczone dla gminy Dubiecko

Wskaźniki
Wartość 

dla gminy 
Dubiecko

Wartości skrajne dla gmin wojewódz-
twa podkarpackiego

Wskaźnik atrakcyjności turystycznej 0,27 31 pozycja na 143 gminy
0,54–0,06

Wskaźnik uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego 0,28 53 pozycja na 143 gminy
0,49–0,15

Wskaźnik potencjału turystycznego 0,29 53 pozycja na 143 gminy
0,48–0,14

Wskaźnik funkcji turystycznej 1,92 21 pozycja na 143 gminy
8,17–0,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Górecka, Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na 
terenie gmin wiejskich województwa podkarpackiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 64.

Na podstawie wskazanych wyżej danych można powiedzieć, że gmina Dubiecko 
stanowi obecnie potencjalnie istotny obszar recepcji turystycznej. Do chwili obecnej 
nie wyodrębniono jednak do końca w sposób oczywisty przestrzeni funkcjonalnych, 
gdzie funkcje turystyczne mogą być realizowane. Dopiero wówczas po spełnieniu tego 
warunku – wskazaniu tej przestrzeni – funkcję turystyczną gminy można określić 
i wskazywać jako realny jej miernik, głównie w postaci obserwowanego ruchu tury-
stycznego oraz wskazania konkretnego zagospodarowania przestrzennego, które 
stanowi efekt lokalnych działań na rzecz turystyki.

Przeprowadzone analizy wskazują, że turystyka stanowi istotny aspekt w kreowaniu 
rozwoju tego obszaru. W celu podniesienia funkcji turystycznej gminy Dubiecko – 
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wzrostu wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej, należy skupić się na systematycznym 
procesie obserwacji możliwości recepcyjnych gminy względem szeregu wskaźników 
związanych ze strukturą demograficzną (stała liczba mieszkańców, wielkość zatrud-
nienia w sektorze, odpowiednia baza noclegowa i gastronomiczna, współczynnik 
lokalizacji i inne). To jednak nie wystarczy do osiągnięcia pełnego sukcesu. Prowa-
dzone muszą być działania na rzecz propagowania turystyki jako formy aktywizacji 
osób bez pracy (tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce na terenie gminy), jako 
możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów w przypadku rolników czy 
też jako możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej branży. Na-
leży również zwracać uwagę mieszkańców na znaczenie rozwoju funkcji turystycznej, 
tj. poprawa wizerunku miejscowości, ożywienie lokalnej przedsiębiorczości głównie 
w sektorze turystycznym (hotelarstwo, gastronomia, kultura, obsługa ruchu tury-
stycznego, ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne itp.), które tworzą ważny argument 
dla traktowania turystyki jako istotnej dziedziny lokalnej gospodarki. 

Przedstawione dane wskazują jednoznacznie na fakt istnienia znaczących dyspro-
porcji pomiędzy planowaniem i wizjami rozwoju turystyki na terenie gminy Dubiecko. 
Można zaobserwować pewnego rodzaju dysonans pomiędzy planem a realną szansą 
realizacji konkretnych działań. Władze gminy muszą zatem aktywnie wprowadzać 
określone inwestycje względem rozwoju turystyki, usług turystycznych, infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, czego nie widać w analizie długoterminowej inwestycji 
turystycznych przez gminę Dubiecko (ryc. 3).

Ryc. 3. Inwestycje samorządu gminy Dubiecko w turystykę w latach 2007–2015

Źródło: www.naszakasa.pl. (dostęp: 1.05.2016)

Gmina Dubiecko podejmowała szereg inwestycji na rzecz rozwoju turysty-
ki, szczególnie w latach 2009–2011, głównie służących potrzebom społecznym 
(poprawie jakości życia mieszkańców, realizacja ścieżek przyrodniczych, poprawa 
wizerunku miejsca, budowa placu zabaw, rekreacji na świeżym powietrzu, siłowni, 
wytyczenie miejsc odpoczynku nad Sanem itp.), po czym obserwuje się drastyczny 
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spadek inwestycji, nawet ich chwilowe wyciszenie. Brak możliwości fi nansowych dla 
realizacji zaplanowanych inwestycji spowodował, że pozostają one nadal marzeniem 
lokalnej społeczności, co wnioskować można na podstawie realizowanych wcześniej 
badań panelowych wśród mieszkańców i turystów odwiedzających tamtejsze ośrodki 
rekreacyjno-wypoczynkowe (Słonne, Łączki i inne). Szereg zadań wymaga jeszcze 
realizacji, co jasno wynika z badanej dokumentacji. Niemniej turystyka była obecna 
w budżecie gminy na rok 2015, co obrazuje rycina 4.

Ryc. 4. Inwestycje samorządu gminy Dubiecko wsparte funduszami UE

Źródło: www.naszakasa.pl. (dostęp: 1.05.2016)

W roku 2015 r. na rozwój turystyki przeznaczono 89,91 tys. złotych pochodzących 
ze źródeł własnych gminy oraz środków z UE, przeznaczonych na różnorodne inwestycje, 
głównie gospodarkę wodno-kanalizacyjną, likwidację dzikich wysypisk, oświetlenie 
miejsc atrakcyjnych oraz utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, co precyzują dane 
zamieszczone na rycinie 5. Wiele inwestycji dotyczyło również budowy obiektów wspar-
cia turystycznego, punktów widokowych, placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni. 

Ryc. 5. Inwestycje w rozwój infrastruktury gminy Dubiecko w 2015 roku

Źródło: www.naszakasa.pl. (dostęp: 1.05.2016)
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Podsumowując, należy podkreślić, że gmina Dubiecko należy do obszarów 
bardzo atrakcyjnych turystycznie. Posiada wysoki wskaźnik lesistości oraz spory 
zasób terenów rolniczych względem całego województwa podkarpackiego. Brak wy-
raźnego wsparcia ze strony samorządu dla prywatnych inwestorów nie pozwala na 
wzrost wskaźnika funkcji turystycznej ogółem. Oczekuje się bowiem, że będzie ono 
miało charakter systematyczny, proporcjonalny do realizowanych inwestycji, a nie 
odkładany ciągle w czasie, czasem wygaszany zupełnie. Stosunkowo duże szanse na 
rozwój mają miejscowości gminy Dubiecko zlokalizowane centralnie w dolinie Sanu, 
jak np. Słonne czy Łączki, gdzie już wyraźnie wyodrębniają się ośrodki rekreacyjno-
-wypoczynkowe i właśnie w tych lokalizacjach należy oczekiwać ich wzmożonej 
koncentracji w przyszłości. 

4. Podsumowanie i wnioski

Niewątpliwie rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki w gminie Dubiecko 
ma duże znaczenie, o czym świadczą uzyskane podczas badań dane. Działania władz 
gminy stanowią zbiór zróżnicowanych elementów skupionych przede wszystkim na 
wsparciu inwestycji infrastrukturalnych i współpracy z innymi podmiotami, w ramach 
popularyzacji gminy w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym. Różnorodność 
podmiotów, mających wpływ na kreowanie lokalnej polityki turystycznej, sprawia, że 
w tym sensie wyjątkowego znaczenia nabiera rola samorządu jako pewnego rodzaju 
łącznika, kreatora i twórcy. Ma to decydujące znaczenie w zakresie rozwoju chociaż-
by infrastruktury transportowej czy też paraturystycznej albo po prostu szerokiej 
promocji obszaru. 

Przeprowadzone badania dokumentacji związanej z rozwojem turystyki na terenie 
gminy Dubiecko [11] oraz dane pozyskane z szerszych badań panelowych wykorzy-
stujących informacje z IT oraz GUS [3], jak również treści pochodzące z BDL [10] 
oraz gminnych stron internetowych [9], wyraźnie wskazują na obecność określonych 
zadań z turystyką ściśle związanych w polityce realizowanej przez władze samorzą-
dowe. Dodatkowo, jak pokazują wcześniejsze doświadczenia autora w ramach badań 
ankietowych realizowanych wśród mieszkańców tego terenu, aktywność gminy w tym 
zakresie zawsze tworzy istotny element potencjału turystycznego obszaru ogółem. 
Turystyka i inwestycje z nią związane stanowią dla gminy Dubiecko ważny element 
budowania przewagi konkurencyjnej względem sąsiednich terenów, co wynika z danych 
prezentowanych między innymi w dokumentacji związanej z rozwojem turystyki na 
terenie gminy Dubiecko, głównie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dubiecko [11] oraz 
opracowań statystycznych powiązanych z analizowaną gminą [3]. 

Przeprowadzone badania pozwalają jednocześnie na wskazanie następujących 
wniosków końcowych: 
1. W przypadku gminy Dubiecko turystyka jest wymieniana we wszystkich doku-

mentach strategicznych jako ważne pole rozwoju obszaru.
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2. Najczęściej wskazywano plany budowy obiektów sportowych, wytyczania tras 
turystycznych, rozwoju infrastruktury (plac zabaw). Brak wyznaczonych terenów 
na sensowne społeczne inicjatywy z turystyką ściśle związane.

3. Liczne plany inwestycji turystyczno-rekreacyjnych, które nie mają szans na reali-
zację głównie na brak planów kształtowania przestrzeni turystycznej.

4. Główne inwestycje dotyczą infrastruktury technicznej podstawowych obiektów 
rekreacyjnych, boisk, placów zabaw, świetlicy oraz w poprawę estetyki i funkcjo-
nalności przestrzeni, jak oświetlenie, chodniki.

5. Wkład władz gminy w realizację infrastruktury typowo turystycznej dotyczył 
głównie wytyczenia trasy turystycznej biegnącej przez gminę.

6. Często stosowano narzędzia wsparcia społeczności lokalnej, głównie w sensie 
organizacyjnym (szkolenia, użyczenie sali, świetlicy, wsparcie finansowe lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji społecznych).

7. Nie zanotowano wsparcia inwestorów z branży turystycznej. 
8. Brak wyraźnego mechanizmu przyciągania inwestorów (instrumenty polityki 

podatkowej gmin – podatki – o czym szerzej pisze m.in. R. Pawlusiński) [7].
9. Samorząd uczestniczy, włącza się w działalność innych organizacji sprzyjających 

rozwojowi turystyki, jak np. LGD.
10. Projekty inwestycyjne realizowane przez gminę na rzecz rozwoju turystyki nie 

są realizowane systematycznie, często są odsuwane w czasie jako mniej ważne 
„mogące poczekać”, gmina nie ma kompleksowego programu rozwoju turystyki 
na najbliższe lata z rozpisaniem konkretnych inwestycji, źródeł finansowania – 
budowania funkcji turystycznej. 
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INWAZYJNE GATUNKI ROŚLIN JAKO ZAGROŻENIE 
DLA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH 

I TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE DOLINY 
SANU NA POGÓRZU DYNOWSKIM

Streszczenie 
Doliny rzeczne, jako skuteczne korytarze ekologiczne, sprzyjają rozprzestrzenianiu się ro-

ślin i zwierząt. Migrują nie tylko rodzime gatunki, ale także obce geograficznie, a często rów-
nież inwazyjne. Inwazyjne gatunki roślin w znacznym stopniu zniekształcają siedliska przyrod-
nicze i są powodem ustępowania gatunków autochtonicznych, w tym rzadkich i chronionych. 
Zbiorowiska roślinne, w których inwazyjne gatunki zaczynają dominować, zmieniają swój cha-
rakter, przechodzą w zbiorowiska innego typu lub całkowicie ustępują. Zachowanie siedlisk 
przyrodniczych w postaci najbardziej zbliżonej do naturalnej jest ważne nie tylko ze względów 
ekologicznych, ale także krajobrazowych i turystycznych. Obecnie duża część turystów wybie-
ra dany region, biorąc pod uwagę walory przyrodnicze. Są to zarówno zawodowi przyrodnicy, 
jak i amatorzy interesujący się środowiskiem. Ekosystemy zachowane w naturalnej postaci są 
atrakcyjnym elementem, przyciągającym turystów. Niestety, tak cenny przyrodniczo obszar, 
jakim jest dolina Sanu, również jest podatny na napływ obcych, inwazyjnych gatunków roślin. 

W roku 2016 przeprowadzono inwentaryzację florystyczną na Pogórzu Dynowskim. Opisano 
gatunki inwazyjne, jakie występują w dolinie Sanu. Takie opracowania stanowią cenną informację 
dla organów administracji samorządowej. Dzięki nim można skutecznie walczyć z zagrożeniem, 
jakim są gatunki inwazyjne i usuwać je ze środowiska na wczesnym etapie rozprzestrzeniania, 
zanim zdążą opanować region w stopniu uniemożliwiającym ich zwalczenie. W rejonie badań 
stwierdzono występowanie zaledwie siedmiu gatunków inwazyjnych. Są to: nawłoć kanadyjska 
Solidago canadensis, nawłoć późna Solidago gigantea, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens pa
rviflora, niecierpek himalajski Impatiens glandulifera, robinia pseudoakacja Robinia pseudoacacia, 
kolczurka klapowana Echinocystis lobata i rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica. 

Słowa kluczowe: San, gatunki inwazyjne, rośliny inwazyjne

INVASIVE PLANT SPECIES AS A THREAT FOR 
LANDSCAPE AND TOURISM VALUES ON THE 

EXAMPLE OF THE VALLEY OF THE SAN RIVER 
ON DYNOWSKIE FOOTHILLS 

Summary
River valleys, as an effective ecological corridors, contribute to the spread of plants and 

animals. Not only native species, but also those geographically foreign and invasive migrate. 
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Invasive plant species distort the natural habitats and they cause regression of native spe-
cies, including those rare and protected. Plant communities, in which invasive species begin 
to dominate, change their character, transform to another type of community, or completely 
disappear. Preservation of natural habitats is important not only for environmental reasons, 
but also for landscape and tourist values. Currently, a large portion of tourists choose the 
region, taking into account the natural advantages. They are both professional scientists and 
amateurs interested in the environment. Ecosystems preserved in natural form are attract for 
tourists. Unfortunately, this valuable natural area which is the San valley, is also susceptible to 
the influence of alien invasive plant species. 

In 2016 a floristic inventory was conducted on Dynowskie Foothills. Invasive species that 
occur in the San valley were described. Such studies are a valuable information for authori-
ties. With it you can effectively fight the threat such as invasive species and delete them from 
the environment at an early stage spread before they control the region totally. In the area of 
research it was found only seven of invasive species. These are: Solidago canadensis, Solidago 
gigantea, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, Robinia pseudoacacia, Echinocystis lobata 
and Reynoutria japonica.

Keywords: San river, invasive species, invasive plants 

1. Wprowadzenie 

Turystyka stanowi bardzo istotny element rozwoju regionalnego. W wielu rejonach 
świata jest ona podstawowym źródłem dochodów, a ponadto wpływa na charakter 
i wielkość podejmowanych inwestycji. Badania prowadzone na różnych grupach spo-
łecznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą wykazują, że duża część społeczeństwa 
jako cele turystyczne wybiera miejsca o dużych walorach krajobrazowych i przyrod-
niczych. Według badań opinii publicznej prowadzonej przez grupę badawczą Ipsos, 
wyjazdy na łono natury znajdują się na drugim miejscu najchętniej wybieranych 
celów turystycznych, zaraz po rekreacyjnym zwiedzaniu. Aż 30% Polaków wybiera 
ten sposób wypoczynku, co sytuuje Polskę na 3 miejscu wśród krajów o tego typu 
preferencjach (po RPA i Rosji) [11]. Z tego względu, ochrona walorów krajobrazowych, 
przyrodniczych i dbałość o zachowanie czystego środowiska stanowi podstawę dla 
rozwoju regionalnego poprzez turystykę. Zachowanie siedlisk przyrodniczych w po-
staci najbardziej zbliżonej do naturalnej, a co za tym idzie, ochrona krajobrazu, ma 
istotny wpływ na wybór destynacji. 

Jednym z czynników mogących realnie zagrażać siedliskom przyrodniczym i walo-
rom krajobrazowym są gatunki inwazyjne roślin. Gatunek inwazyjny to gatunek obcego 
pochodzenia, którego introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża różnorodności 
biologicznej. Ze względów praktycznych, do grupy tej zaliczono również takie gatunki 
obce, których introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża gospodarce (w tym 
turystyce) i/lub zdrowiu człowieka [7]. Intensywny napływ gatunków inwazyjnych 
wpływa na zmianę składu gatunkowego siedlisk przyrodniczych i wypiera rodzime 
gatunki roślin, również te rzadkie i ginące, będące często celem turystycznym. Zanik 
cennych zespołów roślinności powoduje monotypizację krajobrazu, jego zubożenie 
i zmniejszenie atrakcyjności. 
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Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych jest szczególnie widoczne w do-
linach rzecznych, które są korytarzami ekologicznymi. W prawie polskim korytarz 
ekologiczny zdefiniowany został w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. jako „obszar 
umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów” [8]. Rola korytarzy ekologicz-
nych jest niezwykle istotna dla utrzymania stabilności i różnorodności przyrody. 
Utrzymywanie ciągłości ekosystemów jest konieczne dla ochrony środowiska natu-
ralnego przed degradacją. Migracja pozwala na wymianę materiału genetycznego, 
dzięki czemu populacje roślin i zwierząt, a także całe ekosystemy są stabilne. Niestety, 
najczęściej korytarz ekologiczny umożliwia migrację nie tylko rodzimych gatunków, 
ale także obcych i inwazyjnych [9]. Dlatego, aby zachowane było bezpieczeństwo 
rodzimej flory, korytarz ekologiczny musi spełniać odpowiednie warunki. Korytarz 
ekologiczny zachowany w naturalnej formie, z wszystkimi cechami zapewniającymi 
dobre warunki ekologiczne, stanowi bezpieczną drogę migracji dla cennych gatunków 
roślin, a jednocześnie opiera się wpływowi gatunków obcych. Wszelkie zaburzenia 
wymiany genów powodują brak równowagi i obniżenie odporności gatunków na 
czynniki szkodliwe, co sprzyja rozprzestrzenianiu gatunków obcych inwazyjnych. Są 
one odporniejsze na trudne warunki środowiska niż gatunki rodzime. 

Obecnie gatunki inwazyjne uznawane są jako druga z najważniejszych przyczyn 
zagrożenia bioróżnorodności na świecie, zaraz po utracie siedlisk. Gatunki te mogą 
rosnąć na glebie gorszej jakości, zakwaszonej, są mało wymagające względem światła 
i temperatury, mają dużą tolerancję ekologiczną. Często mają skomplikowane sposo-
by rozsiewania nasion na dużą odległość, wytwarzają nasiona w bardzo dużej ilości, 
które są w stanie przetrwać w trudnych warunkach, a zazwyczaj mogą rozmnażać się 
na dwa sposoby, zarówno generatywnie, jak i wegetatywnie. Te cechy są powodem 
inwazyjności gatunku obcego [3]. 

Regularne prowadzenie inwentaryzacji florystycznych pozwala na szybką iden-
tyfikację obszarów szczególnie zagrożonych pod względem gatunków inwazyjnych. 
Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu 
poprzez ich usuwanie. Dane takie są cenną informacją dla gmin, które zajmują się 
ochroną środowiska na swoim obszarze. Z tego powodu przeprowadzono inwenta-
ryzację florystyczną gatunków inwazyjnych na obszarach nadbrzeżnych rzeki San 
na obszarze Pogórza Dynowskiego – cennego przyrodniczo i krajobrazowo obszaru 
w Polsce południowo-wschodniej.

2. Metodyka i teren badań

Inwentaryzację przyrodniczą występowania gatunków inwazyjnych roślin prze-
prowadzono w dolinie Sanu na obszarze Pogórza Dynowskiego, od miejscowości 
Krzywcza do miejscowości Nozdrzec w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku. 
Pogórze Dynowskie, według regionalizacji Matuszkiewicza [5], należy do Działu 
Wschodniokarpackiego, Krainy Karpat Wschodnich i Okręgu Pogórza Strzyżowsko-
-Dynowsko-Przemyskiego. W obszarze tym wyznaczono 13 stanowisk badawczych, 
zlokalizowanych w miejscach, w których dostęp do rzeki, a jednocześnie dostęp do 
roślinności nadbrzeżnej jest ułatwiony (fot. 1). Miejsca takie są dostępne turystycz-
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nie, co ułatwia rozprzestrzenianie się gatunków m.in. poprzez przenoszenie nasion. 
Stanowiska wyznaczono tak, aby były rozłożone stosunkowo równomiernie na całym 
obszarze badań. Zlokalizowano je w miejscowościach: Krzywcza 2 stanowiska, po 
1 w Ruszelczycach, Babicach, Krążkach Bachowskich, Iskani, Wybrzeżu, Słonnem, 
Bachórcu, Pawłokomie, Dynowie, Dąbrówce Starzeńskiej oraz w Nozdrzcu (ryc. 1). 
Na każdym stanowisku przeprowadzono weryfi kację występowania gatunków inwa-
zyjnych, przeczesując teren wzdłuż rzeki i notując napotkane rośliny inwazyjne. San 
w rejonie badań płynie szeroką doliną na wysokości od 210 do 245 m n.p.m. Morfo-
logia koryta jest na całym badanym odcinku podobna. Koryto rzeki silnie meandruje, 
a jego średnia szerokość wynosi 80 m. Dno jest w dużej mierze piaszczysto-żwirowe, 
miejscami wytworzone są łachy żwirowe. 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w dolinie Sanu na granicy Pogórza Dynowskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap

Fot. 1. San na Pogórzu Dynowskim 
Źródło: fot. S. Klich
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3. Wyniki inwentaryzacji florystycznej

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji florystycznej, stwierdzono występo-
wanie w korytarzu ekologicznym rzeki San siedmiu gatunków roślin inwazyjnych. 
Poniżej (tab. 1) przedstawiono listę zinwentaryzowanych gatunków wraz ze sta-
nowiskami, na których występują. Gatunki: nawłoć kanadyjską Solidago canadensis 
i nawłoć późną Solidago gigantea, ujęto razem ze względu na ich współwystępowanie 
i duże podobieństwo.

Tab. 1. Zinwentaryzowane gatunki roślin inwazyjnych na poszczególnych stanowiskach 
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1. Niecierpek himalajski (gruczołowaty)  
Impatiens glandulifera + + + + + + 6

2. Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 
parviflora + + + + + + 6

3. Nawłoć kanadyjska i późna Solidago canaden
sis, Solidago gigantea + + + + + + + 7

4. Robinia pseudoakacja Robinia pseudoacacia + + + + + + 6

5. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata + + + + + + + + 8

6. Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria 
japonica + + + + + + + + 8

Liczba gatunków na stanowisku 2 4 1 2 4 2 2 4 5 1 3 6 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wykazanych gatunków inwazyjnych. 

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)

Nawłoć kanadyjska kwitnie od sierpnia do października. Występuje najczęściej 
w miejscach ruderalnych, na przydrożach i terasach zalewowych rzek. Jest gatunkiem 
pochodzenia północnoamerykańskiego. Do Europy został sprowadzony w XIX w. jako 
roślina ozdobna i bardzo szybko rozprzestrzenił się po całym kontynencie. W Pol-
sce obecnie występuje w całym kraju i jest bardzo ciężki do zwalczenia. O sukcesie 
rozrodczym tego gatunku decydują przede wszystkim: rozmnażanie zarówno gene-
ratywne, jak i wegetatywne, bardzo szybki rozrost klonalny, zapylanie przez owady 
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lub samozapylenie, anemochoryczny, epizoochoryczny oraz myrmekochoryczny 
typ rozsiewania nasion. Jest to gatunek bardzo plastyczny, co oznacza, że szybko 
dostosowuje się do lokalnych warunków środowiska [2].

Nawłoć późna (Solidago gigantea)

Nawłoć późna jest bardzo podobna do nawłoci kanadyjskiej. Dwa gatunki różnią 
się łodygą, która u nawłoci późnej jest naga, nieowłosiona. Kwitnie od sierpnia do 
października. Występuje najczęściej na aluwiach, w wilgotnych lasach i zaroślach, 
a także w miejscach ruderalnych i przydrożach. Pochodzi z Ameryki Północnej, a do 
Europy została sprowadzona w XIX w. jako roślina ozdobna. Nawłoć późna w podob-
nym stopniu jak nawłoć kanadyjska rozprzestrzenia się niekontrolowanie i zajmuje 
nowe stanowiska, wypierając rodzime gatunki roślin (fot. 2) [7].

Fot. 2. Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis w zbiorowisku z nawłocią późną Solidago gigantea
Źródło: fot. S. Klich

Niecierpek himalajski (gruczołowaty) (Impatiens glandulifera)

Kwitnie od lipca do września. Występuje głównie w miejscach wilgotnych, w zaro-
ślach nadwodnych, na brzegach rzek, a także w miejscach ruderalnych. Często wnika 
w siedliska łęgowe. Zazwyczaj występuje razem z innymi gatunkami inwazyjnymi, 
np. z kolczurką klapowaną Echinocystis lobata. Został sprowadzony do Europy z re-
jonu Himalajów w XIX w. jako roślina ozdobna [1]. Ze względu na łagodne warunki 
klimatyczne zaczął się intensywnie rozprzestrzeniać. Najwięcej stanowisk niecierpka 
gruczołowatego odnotowano do tej pory w południowej części kraju, w większości 
nad rzekami i w innych miejscach wilgotnych. Rozmnaża się poprzez wystrzeliwanie 
nasion na duże odległości. Nadmierne rozprzestrzenianie się niecierpka himalajskie-
go i wypieranie innych gatunków jest szczególnie niebezpieczne ze względu na jego 
wpływ na zwiększanie erozji. Spowodowane jest to ich płytkim systemem korzenio-
wym. Niecierpek gruczołowaty znajduje się na liście 100 najgroźniejszych gatunków 
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inwazyjnych Europy [10]. Znajduje się również na liście roślin i zwierząt gatunków 
obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (fot. 3) [6].

Fot. 3. Niecierpek himalajski Impatiens glandulifera
Źródło: fot. S. Klich

Niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)

 Kwitnie od czerwca do października. Występuje bardzo często w lasach, zaroślach, 
w ogrodach, najczęściej na terenach wilgotnych, często nad rzekami i w ich dolinach. 
Najszybciej rozprzestrzenia się wzdłuż koryt rzecznych. Niecierpek drobnokwiato-
wy pochodzi z Azji, a do Europy został sprowadzony w XIX w. Rozprzestrzenia się 
bardzo łatwo dzięki małym wymaganiom środowiskowym, a także dzięki charakte-
rystycznemu sposobowi rozprzestrzeniania nasion poprzez ich wystrzeliwanie na 
dużą odległość. Jest to gatunek inwazyjny, który wnika do największej liczby siedlisk 
przyrodniczych (fot. 4) [7].

Fot. 4. Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 
Źródło: fot. S. Klich
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Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata)

Kolczurka klapowana jest pnączem osiągającym do 8 m długości. Występuje głów-
nie w miejscach wilgotnych, szczególnie nad rzekami. W Polsce występuje na dużej 
liczbie stanowisk w całym kraju, głównie w części południowo-wschodniej. Pochodzi 
z Ameryki Północnej, do Europy została sprowadzona na przełomie XIX i XX w. jako 
roślina ozdobna [1]. Gatunek ten znajduje się na liście 100 najgroźniejszych gatunków 
inwazyjnych w Europie [10]. Zagraża lokalnym ekosystemom poprzez niekontrolo-
wany rozwój. Kolczurka klapowana zaliczana jest do grupy roślin określanych jako 
„transformers”, które niezwykle silnie zmieniają ekosystem, w którym się znajdują. 
Gatunek ten znajduje się na liście roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przy-
padku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym 
lub siedliskom przyrodniczym (fot. 5) [6].

Fot. 5. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata 
Źródło: fot. S. Klich

Robinia pseudoakacja (Robinia pseudoacacia)

Kwitnie w maju i czerwcu. Jest gatunkiem często spotykanym w dolinach rzek. 
W Polsce występuje bardzo często, w całym kraju, mniej go jest jedynie w Polsce pół-
nocno-wschodniej. Pochodzi z Ameryki Północnej, do Europy został sprowadzony 
w XVII w. jako drzewo ozdobne. Często jest sadzone jako ochrona przed erozją oraz 
jako roślina miododajna. Po wprowadzeniu na nowy teren szybko zajmuje duże ob-
szary i zagłusza niższe rośliny, ograniczając im dostęp do światła. Ponadto okazałe 
kwiaty robinii konkurują silnie z innymi, rodzimymi roślinami o zapylaczy (fot. 6) [7].
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Fot. 6. Młody okaz robinii pseudoakacji Robinia pseudoacacia 
Źródło: fot. S. Klich

Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica)

Jest to gatunek pochodzenia azjatyckiego, do Europy został sprowadzony w XIX w. 
jako roślina ozdobna. Obecnie występuje w całej Polsce na wielu stanowiskach, 
głównie w południowej części kraju. Zajmuje w głównej mierze siedliska zmienione 
antropogenicznie: nasypy kolejowe, nieużytki, siedliska ruderalne, przydroża, ale 
także doliny rzeczne. Jest rośliną, której kłącza mogą obejmować swoim zasięgiem 
teren w promieniu kilku metrów od rośliny macierzystej. To powoduje zahamowanie 
rozwoju roślin innych gatunków, co dodatkowo sprzyja dalszemu rozprzestrzenia-
niu się tego gatunku inwazyjnego. Rdestowiec ostrokończysty jest jednym ze 100 
najgroźniejszych gatunków inwazyjnych Europy [10]. Rozprzestrzenia się bardzo 
intensywnie, zagraża lokalnej bioróżnorodności oraz jest niezwykle trudny do usu-
nięcia. Znajduje się na liście roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (fot. 7) [6].

Fot. 7. Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica
Źródło: fot. S. Klich
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Największą liczbę inwazyjnych gatunków roślin zanotowano na stanowiskach: 
9 – Bachórzec, 12 – Dąbrówka Starzeńska, 13 – Nozdrzec. Zinwentaryzowane 
gatunki poddano eksperckiej ocenie ilościowej. Stwierdzono, że największy udział 
wśród gatunków inwazyjnych mają następujące gatunki roślin: nawłoć kanadyjska 
Solidago canadensis, nawłoć późna Solidago gigantea, niecierpek drobnokwiatowy Im
patiens parviflora. Pozostałe gatunki występowały w mniejszej liczebności, jednak na 
największej liczbie stanowisk występowały kolczurka klapowana Echinocystis lobata 
i rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica.

4. Podsumowanie i wnioski

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji florystycznej na Pogórzu Dynowskim 
w dolinie Sanu stwierdzono występowanie 7 gatunków inwazyjnych roślin. Biorąc pod 
uwagę rezultaty podobnych prac inwentaryzacyjnych, np. prowadzonych w dolinie 
Wisłoki [4], stan ekosystemu Sanu jest stosunkowo dobry. W Polsce stwierdzono do 
tej pory przynajmniej kilkadziesiąt gatunków inwazyjnych roślin, o różnym stopniu 
rozprzestrzenienia. Tak mała liczba gatunków stwierdzonych w dolinie dużej rzeki 
zapewne wynika z naturalności jej ekosystemu i małej liczby zaburzeń, w tym an-
tropogenicznych.

Naturalne ekosystemy lub ich fragmenty (siedliska) powstawały w toku tysięcy 
lat ewolucji. Zachodziły w nich procesy konkurencji i naturalnej selekcji, które dopro-
wadziły do wytworzenia bogatych i relatywnie stabilnych systemów biologicznych. 
Siedliska takie są dobrze dostosowane do naturalnych, właściwych danemu regionowi 
geograficznemu warunków klimatycznych, hydrologicznych i edaficznych. Posiadają 
swoistą oporność na czynniki środowiska, a nawet do pewnego stopnia na presję 
wywieraną przez człowieka. Aktualnie w Polsce poza małymi wyjątkami trudno mó-
wić o ekosystemach naturalnych, niezaburzonych działalnością człowieka. Bardziej 
właściwym jest pojęcie ekosystemów czy siedlisk seminaturalnych – odkształconych 
przez człowieka nieznacznie, w sposób niezaburzający ich podstawowych funkcji 
i niezagrażający ich dalszemu trwaniu.

San w rejonie przeprowadzonych badań jest rzeką stosunkowo naturalną, semina-
turalną. Rzeka na Pogórzu Dynowskim w większości jest nieuregulowana, umocnienia 
brzegowe są nieliczne, a koryto naturalnie meandruje. Wielkość rzeki i warunki hy-
drogeomorfologiczne powodują, że w strefie nadbrzeżnej antropopresja jest bardzo 
mała. Przejawia się to tym, że w jej pobliżu brak jest zakładów przemysłowych bądź 
produkcyjnych, a nawet działalność rolnicza realizowana jest w pewnym oddaleniu 
od rzeki. Powoduje to, że strefa nadbrzeżna Sanu stanowi niezbyt szeroki, lecz wy-
starczający pas obszaru bliskiego naturze. Jak wykazały przeprowadzone badania, 
pas ten stanowi skuteczny bufor chroniący siedliska również przed negatywnym 
rozprzestrzenianiem się roślin inwazyjnych, które występują tu relatywnie rzadko. 

To wszystko powoduje, że San na Pogórzu Dynowskim wciąż stanowi obszar 
bardzo cenny przyrodniczo, a w konsekwencji atrakcyjny turystycznie. Należy mieć 
nadzieję, że w przyszłości dotychczasowe ekstensywne użytkowanie strefy nadbrzeżnej 
zostanie utrzymane i nie uruchomi lawiny negatywnych dla środowiska procesów, 



311

Inwazyjne gatunki roślin jako zagrożenie dla walorów krajobrazowych i turystycznych…

do których należy między innymi zanik cennych siedlisk i eksplozja liczebności ga-
tunków inwazyjnych.
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JAKOŚĆ PRZESTRZENI I LOKALNY KRAJOBRAZ 
JAKO WAŻNE ELEMENTY KOMUNIKATU KULTURY 

REGIONU POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Streszczenie
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta/gminy, w tym uchwa-

lenie planów zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych oraz studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych miasta/gmi-
ny. Odpowiedzialne koordynowanie działań w tym względzie wpłynie bez wątpienia na ład 
przestrzenny, a to przełoży się w konsekwencji na piękno i estetykę miejscowości tworzących 
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi władz samorządowych oraz lokalnych społeczności na 
gospodarkę przestrzenną jako zintegrowany element planowania i rozwoju.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne i urbanistyka, przestrzeń publiczna, lokalny kraj-
obraz

THE QUALITY OF SPACE AND THE LOCAL 
LANDSCAPE ARE IMPORTANT ELEMENTS 

OF CULTURAL STATEMENT  
OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS REGION

Summary
Shaping and pursuing spatial, regional policy on the territory of the city/commune including 

enacting the study of conditions and directions of spatial management and local plans are in 
the hands of local community. Responsible coordination of activities in this regard will have 
a treat impact on special order which has a direct effect on beauty and aesthetics of the locali-
ties that create The association of the Dynowskiego foothills touristic communes.

The aim of this article is to draw the attention of local authorities and local communities on 
spatial planning as an integrated element of planning and development.

Keywords: special urban planning, communal area, local landscape

1. Wprowadzenie 

Planowanie przestrzenne i urbanistyka odgrywają dużą rolę w kształtowaniu 
przestrzeni publicznej i lokalnego krajobrazu. Projektowanie urbanistyczne wpływa bez 
wątpienia na wizję regionu, w którym niebagatelną rolę odgrywa przyjazna przestrzeń 
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publiczna. Podniesienie jakości przestrzeni i estetyki zapewni lepszy wizerunek miej-
scowości wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Celem opracowania jest troska o jakość przestrzeni publicznej i lokalnego krajobra-
zu na przykładzie miejscowości wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego. Zastosowane metody badawcze: ankiety, wywiady i obserwacje, 
pozwalają na obiektywną ocenę skuteczności zadań realizowanych w tym względzie.

2. Szacunek do jakości przestrzeni i lokalnego 
krajobrazu jako ważne zadanie dla samorządu

Projektowanie urbanistyczne znajduje umocowanie w wielu aktach prawnych, 
poczynając od ratyfikowanego dokumentu Unii Europejskiej, a więc przeznaczonego 
do wdrażania przez Polskę – „Karty Lipskiej” [16], ustawy o samorządzie gminnym 
[7], ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [15], poprzez studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [11], w którym 
określa się szczególne obszary dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary przestrzeni publicznej [8]. Niebagatelne znaczenie 
odgrywa również poszanowanie dobrego sąsiedztwa i tworzenie pozytywnych rela-
cji między terenami publicznymi a otaczającymi je nieruchomościami prywatnymi, 
rozumiane jako przeciwdziałanie oszpeceniu przestrzeni publicznej. 

Warto też wymienić ustawę prawo ochrony środowiska [14], która zawiera pra-
wie wszystkie zasady ogólnie rządzące prawem ochrony środowiska, jako dziedziną 
nauki oraz definicje i podstawowe pojęcia, które są wspólne dla wszystkich aktów 
prawnych z zakresu ochrony środowiska [2], ustawę o rewitalizacji [12], dzięki której 
ratuje się wiele zabytkowych obiektów, bez których Pogórze Dynowskie nie miałoby 
unikatowego charakteru. Na uwagę i podkreślenie zasługuje fakt, że w centrum zain-
teresowania rewitalizacji winien być człowiek i jego potrzeby w lokalnym otoczeniu, 
jak również i to, że najbardziej nieoceniony w rewitalizacji jest czas, z uwagi na to, że 
procesy przemian muszą trwać. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
określa z kolei przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opiekę nad nimi, 
zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków [13].

Wydaje się, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, by przestrzeń publiczna, 
składająca się z ulic, placów i zabudowy, tworzyła logiczną strukturę, w której po-
szczególne elementy urbanistyczne mają swoją formę, smak i gust.

3. Przestrzeń publiczna jako element kultury regionu

Przestrzeń publiczna definiowana jest w Karcie Przestrzeni Publicznej (przyjętej 
przez III Kongres Urbanistyki Polskiej, Poznań 4/5 września 2009 r.), w kategoriach 
społeczno-ekonomicznych rozumiana jako dobro wspólnie użytkowane, celowo 
kształtowane przez człowieka, zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami, służące 
zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych [18]. O publicznym 
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charakterze przestrzeni decyduje zbiorowy sposób jej użytkowania. Przestrzeń 
publiczna jest dobrem posiadającym nie tylko specyficzne cechy użytkowe, ale jest 
miejscem transmisji produktów materialnych i niematerialnych zaspokajających różne 
potrzeby lokalne. Z tego względu jest dobrem i zasobem o strategicznym znaczeniu 
dla lokalnych społeczności [18]. W Karcie określono osiem zasad kształtowania 
i użytkowania przestrzeni publicznej miast, m.in.:
1. Maksymalizacja wartości miasta i jego nieruchomości.
2. Kompleksowe planowania miejscowe oraz projektowania urbanistyczne.
3. Społeczna partycypacja w tworzeniu narzędzi kształtowania i gospodarowania 

przestrzenią publiczną z aktywnym udziałem lokalnych społeczności w procesie 
sporządzania dokumentów planistycznych.

4. Równowaga w tworzeniu nowej przestrzeni publicznej w stosunku do rewitali-
zowanej przestrzeni historycznej.

5. Sprawiedliwy dostęp do przestrzeni publicznych i minimalizacja konfliktów przy 
ich tworzeniu oraz użytkowaniu.

6. Kształtowanie przestrzeni publicznych integrujących grupy społeczne z szacun-
kiem dla ich różnych potrzeb i systemów wartości.

7. Aktywne użytkowanie przestrzeni publicznych i ich wykorzystywanie do orga-
nizowania wydarzeń lokalnych [5].

Kultura Przestrzeni Publicznej, w tym kultura budowlana, to suma wszystkich 
aspektów kulturowych, gospodarczych, technologicznych, społecznych i ekologicz-
nych, które wpływają na jakość i proces planowania oraz budowania [16]. Planowanie 
przestrzenne doprowadzić ma do utrzymania ładu w oddziaływaniu między miastami 
a obszarami przyległymi. Oddziaływanie to jest widoczne w postaci „rozlewania się 
miast (urban sprawl)” [4] poprzez przyłączanie sąsiednich miejscowości do miasta.

Podział zadań wynikający z ustroju instytucjonalnego państwa, w zakresie za-
rządzania przestrzenią, uwzględnia trzy poziomy planowania przestrzenią, to jest 
poziom ogólnopaństwowy, regionalny i gminny, nadając jednocześnie działaniom na 
szczeblu powiatu charakter komplementarny [3]. Kompleksową regulację, w odniesie-
niu do wszystkich jednostek terytorialnych i organów uprawnionych do wydawania 
decyzji, stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [15], 
która wskazuje dwie kategorie wartości z różną mocą wpływające na rozwiązania 
przestrzenne. Są to [1]:

 � ład przestrzenny i zrównoważony rozwój – objęte bezwzględną ochroną,
 � wartości nieobjęte bezwzględną ochroną – do oceny których stosuje się normy 

o charakterze technicznym, ekonomicznym czy estetycznym.
Do najważniejszych działań władz publicznych w odniesieniu do przestrzeni 

publicznej należą:
 � zapewnienie dostępu do przestrzeni i tworzenie takich form przestrzennych, 

które minimalizują wykluczenie i nieuzasadnioną konkurencyjność (w tym za-
właszczenie),
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 � ochrona istniejącej struktury społecznej i przestrzeni, tradycji miejsca, lokalnej 
kultury i istniejących wartości obiektów i układów urbanistycznych, ochrona 
społecznej różnorodności, mieszanie grup społeczno-ekonomicznych, unikanie 
izolacji i segregacji oraz wspieranie słabszych grup społecznych,

 � identyfikacja i wyrażanie w sposób formalny zbiorowych potrzeb i aspiracji 
mieszkańców wobec przestrzeni publicznej, zwłaszcza w procesach definiowania 
lokalnej polityki przestrzennej oraz tworzenia prawa miejscowego, 

 � wprowadzenie w życie narzędzi skutecznej realizacji planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz instrumentów praktycznego wprowadzenia w życie zasad 
zrównoważonego rozwoju i porządku przestrzennego, wspierania rozwoju aktyw-
ności społecznych, kulturalnych i artystycznych, które są związane z przestrzenią 
publiczną, działają dzięki niej i ją wzmacniają, 

 � zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności jakością przestrzeni publicznej 
oraz usprawnienie interakcji między siłami rynkowymi a potencjałami ofero-
wanymi przez przestrzenie publiczne, celem zbilansowania systemu wartości 
między sferę społeczną, kulturową i ekonomiczną, otwartych przez urządzenia 
reklamowe, informacyjne, drogowe i techniczne, 

 � traktowanie przestrzeni publicznej i jej przekształceń jako obszarów polityki 
zrównoważonego rozwoju, czyli miejsc, gdzie następuje optymalizacja użytkowa-
nych zasobów: m.in. oszczędność wody, energii, zwiększanie bioróżnorodności, 
na równi w praktyce projektowej realizacyjnej i eksploatacyjno-zarządczej, 

 � bliska współpraca sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie projektowania 
zabudowy zagospodarowania przestrzeni publicznej, 

 � stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji złożonych projektów 
urbanistycznych współkreujących przestrzenie publiczne, 

 � ustalanie zasad i standardów decydujących o harmonii i porządku przestrzennym,
 � ochrona interesu zbiorowego przed agresywnymi zachowaniami wobec przestrzeni 

publicznej, zawłaszczaniu i dewastowaniu przestrzeni, 
 � budowanie świadomości społecznej o roli przestrzeni publicznej w rozwoju spo-

łeczno-gospodarczym i podnoszeniu jakości życia, 
 � motywowanie agencji i organizacji pozarządowych do działań na rzecz dbałości 

o przestrzeń publiczną [5].

Obowiązki państwa i władz publicznych, w odniesieniu do przestrzeni publicznej 
polegają także na przeprowadzeniu działań legislacyjnych, planistycznych i organi-
zacyjnych przy wsparciu politycznym, instytucjonalnym i finansowym. Działania te 
muszą gwarantować rozwój partycypacji społecznej w planowaniu społeczno-gospodar-
czym oraz procesach decyzyjnych (governance) poprzez udostępnienie społeczeństwu 
informacji, uczytelnienie praw gospodarki przestrzennej, zintegrowane planowania 
przestrzenne, społeczno-gospodarcze i inwestycyjne [5].

Wydaje się, że gdyby bardziej doceniano rolę urbanistyki, to nie powstawałyby 
różne obiekty użyteczności publicznej, w tym centra handlowe, w których nie chce 
się być. Zdarza się, że w miejscowościach powstają inwestycje/reklamy zupełnie 
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niepasujące do siebie. Po ich zrealizowaniu niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, 
kto na to pozwolił – „dziwolągi” zaburzają strukturę przestrzenną i architektoniczną 
miejscowości. Stąd też, zdaniem autora artykułu, celowym staje się wprowadzenie 
„standardów rozwoju urbanistycznego”.

Władze samorządowe oraz architekci i urbaniści poprzez docenianie znaczenia 
urbanistyki powinni zadbać o to, by wzbogacać region o nowe wartości przestrzen-
ne, nie tracąc z pola widzenia klasycznych centrów miejscowości. To samorządowcy 
decydują o przeznaczeniu gruntów i sposobie ich zagospodarowania, o koordyno-
waniu projektowanych inwestycji w przestrzeni publicznej. Opracowują plany zago-
spodarowania przestrzennego i to oni muszą mieć świadomość tego, że wycinkowe 
plany nie tworzą spójnej jego wizji, że plan powstaje w przestrzeni częściowo już 
zurbanizowanej z konkretnym krajobrazem, z błędami popełnionymi wcześniej, ale 
też z wartościami, które niesie istniejąca przestrzeń publiczna. Plany powinny być 
tworzone dla mieszkańców, a nie dla inwestorów, uwzględniając potrzeby lokalnej 
społeczności. Stąd ideałem byłoby, aby mieszkańcy świadomie zdawali sobie sprawę 
z korzyści, jakie może przynieść dla nich dobry plan.

Plan zagospodarowania przestrzennego jako element zaspokajania zbiorowych 
potrzeb wspólnoty [9] stanowi akt prawa miejscowego powszechnie obowiązującego, 
uchwalanego przez radę gminy dla danego terenu [10]. W przypadku braku planu 
zmiana zagospodarowania terenu odbywa się na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pomimo znaczącej poprawy w tym względzie wydaje się, że większą uwagę 
powinno się przywiązywać do kształtowania przestrzeni publicznej i architektury 
miejscowości wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego. Jeżeli coś zeszpecimy, to nawet najlepszy urbanista nie stworzy spójnej wizji 
miejscowości i nie zaprowadzi ładu przestrzennego. Obszar przestrzeni publicznej 
to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy 
jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 
jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [6]. Nieprzemyślane 
działania w tym względzie to często „bomby” z opóźnionym zapłonem. Chaotyczna 
zabudowa zaburza strukturę przestrzenną i architektoniczną nie tylko poszczególnych 
miejscowości, ale i całego regionu.

Warto zatem sięgnąć do strategii rozwoju miejscowości czy planów ich odnowy, 
w których zapisane są ogólne sformułowania dotyczące tego, jak miejscowość powinna 
wyglądać i funkcjonować. Plan miejscowy to rodzaj umowy społecznej, który umożliwia 
publiczną dyskusję na temat kompleksowej wizji miejscowości lub jej fragmentów.

4. Analiza i ocena stopnia wdrażania polityki 
przestrzennej i krajobrazowej miasta/gminy

Badania empiryczne autora artykułu, ankiety skierowane do burmistrza i wój-
tów gmin oraz wywiady przeprowadzone z merytorycznymi pracownikami urzędów 
funkcjonujących w obszarze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 
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składające się z 20 pytań z zastosowaniem systemu polegającego na potwierdzeniu 
lub negowaniu, odpowiedź: tak/nie lub w jednym przypadku % oraz wywiady prze-
prowadzone z pracownikami merytorycznymi zajmującymi się badanym obszarem 
w zakresie pytań zawartych w ankiecie, stanowią istotny element analizy skuteczności 
wdrażania w życie przepisów prawa z zakresu szeroko rozumianego planowania prze-
strzennego.

Na 6 badanych jednostek – członków Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego 5 nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy:
1. Miasto Dynów,
2. Gmina Dydnia, 
3. Gmina Dubiecko, 
4. Gmina Krzywcza, 
5. Gmina Nozdrzec.

Pocieszające natomiast jest to, że 5 jednostek posiada studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

1. Miasto Dynów,
2. Gmina Dynów,
3. Gmina Dubiecko, 
4. Gmina Krzywcza, 
5. Gmina Nozdrzec.

Wszystkie badane jednostki samorządowe, wchodzące w skład Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego, posiadają sporządzone plany miejscowe i pro-
wadzą rejestr tych planów, szkoda tylko, że żadna z nich nie posiada planu rewitalizacji 
jako szczególnej formy planu miejscowego.

5 jednostek nie posiada ustalonych zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury/tablic reklamowych:
1. Miasto Dynów,
2. Gmina Dynów,
3. Gmina Dydnia,
4. Gmina Dubiecko,
5. Gmina Nozdrzec,

jak również 4 jednostki nie posiadają wyznaczonych obszarów przestrzeni pu-
blicznej i obszaru funkcjonalnego o znaczeniu lokalnym jako obszaru istotnego dla 
polityki przestrzennej miasta/gminy:
1. Miasto Dynów,
2. Gmina Dynów,
3. Gmina Dubiecko,
4. Gmina Nozdrzec.



319

Jakość przestrzeni i lokalny krajobraz jako ważne elementy komunikatu kultury…

Na 6 badanych jednostek przy podejmowaniu decyzji planistycznych 5 korzystało 
z opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczego: 
1. Gmina Dynów,
2. Gmina Dubiecko,
3. Gmina Dydnia,
4. Gmina Krzywcza,
5. Gmina Nozdrzec.

Generalnie poza jednym przypadkiem jednostki samorządu terytorialnego 
podczas realizacji inwestycji celu publicznego nie zawierały umów urbanistycznych. 
Wszystkie badane jednostki prowadziły postępowanie administracyjne w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, wydawały decyzje administracyjne i prowadziły stosowne rejestry 
z tego zakresu spraw.

Żadna z badanych jednostek nie opracowała dokumentu pod nazwą „Zasady i wy-
tyczne dotyczące umieszczania reklam i informacji wizualnej w przestrzeni publicznej 
miasta/gminy”, jak również nie wykonała inwentaryzacji istniejących reklam, szyldów 
pod kątem ich legalności – co zostało poparte wynikami ankietowymi i wywiadami 
z merytorycznymi pracownikami. Na podkreślenie i uwagę zasługuje fakt, że według 
oceny badanych jednostek zdecydowana większość reklam/szyldów (80%) znajduje 
się na terenach prywatnych. Żadna z jednostek samorządowych nie wprowadziła 
opłaty reklamowej, nie nakładała na reklamodawców kar finansowych, jak również 
żadna z nich nie sporządzała audytu krajobrazowego.

Na 6 badanych jednostek w 3, tj. w:
1. Mieście Dynów,
2. Gminie Dubiecko,
3. Gminie Krzywcza,

określone zostały strefy ochrony krajobrazu, a w 4, tj. w:
1. Mieście Dynów,
2. Gminie Dynów,
3. Gminie Dubiecko,
4. Gminie Krzywcza,

określono zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i parki krajobrazowe. Z obserwacji 
autora wynika, że we współczesnych miejscowościach zmniejsza się rola dawnych 
centrów z rynkami, które kiedyś były ogniskiem życia społecznego. Miejscowości 
funkcjonowały inaczej, nie było samochodów, rynek był miejscem handlu i wymiany 
informacji. Była większa potrzeba życia miejscowości i kontaktów międzyludzkich. 
Handel skupiał się w centrum, a miejscowości były pełne życia. Obecnie centra han-
dlowe stanowią konkurencję dla „serc” miejscowości. Na rynku czy w sklepiku nie 
wymieniamy już informacji. Po zakupy jeździmy na obrzeża. Dlatego też wydaje się, 
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że zarówno architekci, jak i urbaniści powinni proponować atrakcyjne rozwiązania, 
w których nowe inwestycje nie „szpecą” miejscowości, ale je wzbogacają o nowe 
wartości przestrzenne.

Zawarte w tym opracowaniu wyniki badań ankietowych, wywiady z merytorycznymi 
pracownikami oraz prowadzone przez autora artykułu badania empiryczne są próbą 
pokazania efektów praktycznego i świadomego planowania przestrzeni publicznej 
oraz próbą znalezienia powiązań pomiędzy działalnością miasta/gminy jako jednostki 
samorządu terytorialnego a jej odbiorem w codziennym życiu członków wspólnot 
samorządowych – członków Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Z uwagi na ograniczone możliwości edytorskie autor artykułu nie ujmował 
w sposób rozszerzający wszystkich odpowiedzi ankietowych. Niemniej starał się 
skupić na istocie badanego obszaru, nie wchodząc nazbyt w szczegóły, które mogą 
być przedmiotem kolejnych rozważań.

Na podstawie przeprowadzonych badań w jednostkach samorządu terytorialnego 
będących członkiem Związku stwierdzić trzeba, że w sposób permanentny należy 
pracować nad świadomością znaczenia urbanistyki i architektury w życiu regionu, 
traktując je jako dobro wspólne dla szeroko rozumianego komunikatu kultury.

5. Podsumowanie 

Troska o przestrzeń publiczną, jako dobro ponadczasowe, powinna być wyrazem 
działań zarówno władz samorządowych, jak i lokalnych społeczności.

Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają znaną od dziesięcioleci zasadę, że tylko 
plany potrafią utrzymać w ryzach inwestorów i architektów. Świadome przestrzen-
ne kształtowanie miejscowości wymaga dużego wysiłku, konsekwencji w działaniu 
i przezwyciężania wielu trudności. Poprawa jakości przestrzeni oraz wizerunek 
miejscowości to ważny element komunikatu kultury. W przestrzeni miejscowości 
poza funkcjonalnością, potrzebne są logiczna struktura i piękno, a to właśnie osiąga 
się poprzez projektowanie urbanistyczne.

Zdaniem autora w najbliższej perspektywie czasowej niebagatelne znaczenie 
będzie miał aktualnie tworzony Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, któ-
rego celem będzie utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruk-
tury informacji przestrzennej spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa 
w zakresie tworzenia i wykorzystania dostępu do informacji przestrzennej. Projekt 
jest realizowany w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 [17].

Warto zatem inwestować w gospodarkę przestrzenną, bo to zwróci się po latach 
wyglądem miejscowości i całego regionu, a tym samym jakością życia mieszkańców. 
Dobrze urządzona przestrzeń publiczna ma zasadniczy wpływ na wartość miejsco-
wości czy w dalszej konsekwencji wartość nieruchomości.

Mając na uwadze całość powyższej tematyki, należy założyć, że omawiana proble-
matyka pozwoli władzom lokalnym na bardziej świadomy i pełniejszy wgląd w zakres 
omawianych spraw.
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WŁADZTWO URBANISTYCZNE W SFERZE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 

PRZYRODNICZEJ

Streszczenie
Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym tworzy definicję legalną ładu przestrzennego, a więc dobra prawnego, które w oce-
nie ustawodawcy zasługuje na ukierunkowanie oddziaływania ustawodawczego. Ład prze-
strzenny, w tym zakresie gospodarki przestrzenią przyrodniczą, stał się wartością poddaną 
przymusowi państwowemu. Wspomniana definicja oraz regulacje szczególne, stanowiące jej 
następstwo, stawiają kluczowe pytania. Przestrzenny ład przyrodniczy zdefiniowano bowiem 
jako ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporząd-
kowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodar-
cze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania o kompetencje i zakres władztwa sprawowa-
nego przez urbanistę, który w imieniu organu projektuje decyzję o warunkach zabudowy i na-
rzuca układ przestrzenny składników przyrodniczych.

Słowa kluczowe: ład przestrzenny, zrównoważony rozwój, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zago-
spodarowania przestrzennego, urbanista

URBAN DOMINATION IN THE SPHERE OF NATURAL 
SPACE DEVELOPMENT

Summary
The provision of Article. 2 Point 1 of the Act of spatial planning and development from 27th 

March 2003, creates a legal definition of spatial order and therefore legal interest, which in the 
opinion of the legislator deserves the orientation of the impact of legislative Spatial order, in 
this field of natural space understanding, has become a value, controled and forced by state. 
Metioned befored definition and the specific regulations, which are its consequence, pose key 
questions. The nature spatial order defined indeed as a shape of the space, which creates a har-
monious whole, and includes a structured relations of all conditions and functional require-
ments, socio-economic, environmental, cultural and compositional aesthetic.

This lecture attempts to answer the questions about the competence and scope of the power 
exercised by the urban planner, who on behalf of the authority develops zoning plan and im-
poses a spatial arrangement of natural components.
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1. Wprowadzenie

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym [1], stanowiącej zasadniczy akt prawny w dziedzinie gospodarki przestrzenią, za 
podstawę kształtowania polityki przestrzennej oraz określania zakresu i sposobów 
postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania 
zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjęto ład przestrzenny oraz zrównoważony 
rozwój. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym tworzy definicję legalną ładu przestrzennego, a więc dobra 
prawnego, które w ocenie ustawodawcy zasługuje na ukierunkowanie oddziaływania 
ustawodawczego. Ład przestrzenny stał się bowiem, w związku z przenikaniem się 
doznań estetycznych akcesoryjnych względem aktywności społecznej (mieszkaniowej 
i gospodarczej), wartością poddaną przymusowi państwowemu. Nie miejsce tu na 
roztrząsanie, komu udzielić prymatu, państwu i jego wizji gospodarowania przestrzenią 
na powierzchni ziemskiej czy prawu własności. Wspomniana definicja oraz regulacje 
szczególne, stanowiące jej następstwo, stawiają inne, bardziej przyziemne pytania. 
Ład przestrzenny zdefiniowano bowiem jako ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Podstawowym prawnym instrumentem kształtowania przestrzeni, zgodnie z art. 
14 ust. 1 u.p.z.p., jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalany 
fakultatywnie w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu pu-
blicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Natomiast, na 
obszarach, na których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
rolę aktu rozstrzygającego o dopuszczalnym sposobie zagospodarowania i warunkach 
zabudowy terenu pełni decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu (tzw. decyzja lokalizacyjna), która dla organów wydających rozstrzygnięcia 
z zakresu reglamentacji prawnobudowlanej pełni funkcję substytutu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (art. 50-67 u.p.z.p.) [3]. 

Decyzja o warunkach zabudowy stanowi władczą odpowiedź organu (wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta lub samorządowego kolegium odwoławczego), stwierdzającą, 
czy zamysł inwestycyjny odzwierciedlony w podaniu strony odpowiada wszystkim 
tym założeniom. Jak nietrudno ocenić, wymogi „harmonii” i „uporządkowania”, 
a przynajmniej powierzchowne wrażenia zmysłowe prowadzące do doznań harmo-
nii i uporządkowania, mogą być oceniane z różnych punktów widzenia. Punkty te 
determinuje zwykle jakieś jedno kryterium rzutujące na odczucia człowieka. Muzyk 
najpierw zwróci uwagę na harmonię i uporządkowanie akustyczne; będzie negatywnie 
wrażliwy na przestrzeń hałasującą), poeta – na harmonię i uporządkowanie rodzące 
dramat moralny człowieka, prawnik – na okoliczności sprzyjające lub blokujące na-
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ruszenia prawa (harmonię jurydyczną), matematyk – na harmonię i uporządkowanie 
wymiarów itd.

Chciało się ustawodawcy spowodować, że na ocenę harmonii i uporządkowania, 
prowadzące do wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej w zakresie warunków 
zabudowy, przekładał się będzie gust urbanistyczny. Mowa o guście urbanistycznym, 
nie zaś o zawodzie czy funkcji, bo z tymi zerwano już w następstwie kolejnej fali dere-
gulacyjnej. Termin <<urbanista>> zyskał co najwyżej znaczenie zwyczajowe; rozumieć 
można przezeń w uproszczeniu osobę z urzędowo potwierdzoną znajomością procesów 
urbanistycznych. Potwierdzenie to ma różny walor; od określonych w art. 5 u.p.z.p. 
zachowanych wciąż uprawnień do projektowania w sferze planowania przestrzennego, 
uprawnień urbanistycznych i prawie wykonywania istniejącego poprzednio zawodu 
urbanisty, po dyplomy ukończenia studiów z zakresu architektury, urbanistyki, go-
spodarki przestrzennej, planowania przestrzennego. Celem opracowania jest próba 
prezentacji władztwa urbanisty w zakresie rozstrzygnięć chroniących środowisko.

2. Osoba uprawniona do sporządzenia projektu decyzji

Jak wynika z art. 60 ust. 1 u.p.z.p., sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu wa-
runków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5 u.p.z.p. (posiadającej: 
nabyte poprzednio uprawnienia urbanistyczne [4], dyplom ukończenia studiów wyższych 
w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, względnie dyplom 
ukończenia innych studiów wraz z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych 
w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej), 
albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architekto-
nicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) został ograniczony co do 
czynności sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy przez osobę fizyczną 
posiadającą udokumentowane urzędowo kwalifikacje do oceny ładu przestrzennego 
pod względem urbanistycznym. Rozwiązanie, polegające na zaangażowaniu osoby 
o uprawnieniach specjalnych w procesie wydawania decyzji administracyjnej, nie jest 
w polskim systemie prawnym odosobnione; podobne zaangażowanie dostrzegalne jest 
w prawie budowlanym, gdzie zatwierdzany decyzją starosty projekt architektoniczno-
-budowlany sporządzony przez osobę posiadającą przygotowanie budowlane staje 
się elementem (załącznikiem) decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Również 
w postępowaniu scaleniowym oraz rozgraniczeniowym, operaty sporządzone przez 
specjalistów z zakresu geodezji (geodeta upoważniony przez organ) zostają wciągnię-
te do treści decyzji w sprawie, odpowiednio, rozgraniczenia oraz scalenia gruntów. 
Gdy skupić uwagę na wiadomościach specjalnych, wiedza oraz funkcja takich osób 
przypomina nieco biegłego w postępowaniu administracyjnym (czy w postępowaniu 
in genere), gdyż na użytek stosowania prawa, organ władzy publicznej przyjmuje 
jako własne ustalenia w zakresie wiedzy mu niedostępnej, specjalnej. W odróżnie-
niu jednak od opinii biegłego, podlegającej ocenie na zasadach ogólnych właściwych 
dla udzielania mocy dowodowej oraz wiarygodności dowodom, operat geodezyjny, 
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projekt budowlany czy wreszcie projekt decyzji o warunkach zabudowy stanowią 
rozwiązanie szczególne. Ustalenia osoby sporządzającej dokument w określonym 
momencie w toku postępowania są własnymi ustaleniami (czynnościami) organu 
w sensie ustrojowym. Ich źródłem nie jest uczestnik postępowania. Dochodzi tu do 
szczególnego przypadku, gdy do załatwienia sprawy konieczna jest wiedza specjalna 
niedostępna co do zasady organowi (zwolnionemu z zatrudniania w swoim aparacie 
osoby o określonych kwalifikacjach zawodowych; jak ma to miejsce np. w wypadku 
inspekcji sanitarnej lub zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, gdzie 
pełnienie funkcji organu lub członka organu wymaga uprawnień zawodowych le-
karza), a przy jej pomocy rozstrzygana jest sprawa i formułowane rozstrzygnięcie 
oraz uzasadnienie i załączniki do decyzji. Dochodzi zatem do przypisania organowi 
gminy w istocie cech organu „administracji specjalnej” (wedle obecnej nomenklatury 
– niezespolonej), ale równocześnie do zdekoncentrowania uprawnień w sferze wiedzy 
specjalnej, poprzez ulokowanie ich w umiejętnościach osoby stojącej na zewnątrz 
aparatu obsługującego organ (urzędu gminy, urzędu miejskiego).

W pewnym sensie dziwi, na tle art. 15 k.p.a., koncepcja ustawodawcza, wedle 
której udział urbanisty w procesie sporządzania projektu decyzji jest wymagany tylko 
w postępowaniu I instancji. Skład orzekający samorządowego kolegium odwoław-
czego co do zasady obejmuje osoby z wykształceniem prawniczym i administracyj-
nym, a przecież decyzje tego organu, w tym zwłaszcza reformatoryjne, są decyzjami 
o ustaleniu warunków zabudowy [5].

3. Autonomia orzecznicza urbanisty

Główną rolę w utrzymaniu równowagi przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 32 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [6], zwanej dalej: p.o.ś. 
i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, ustawodawca wyznaczył organom pla-
nowania przestrzennego z obszaru gminy [7]. Organem właściwym do wydania decyzji 
o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), zgodnie z art. 60 ust. 
1 u.p.z.p. Natomiast, w myśl art. 60 ust. 3 u.p.z.p., decyzję o warunkach zabudowy 
na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. Czynność sporządzenia projektu decyzji 
należy do uprawnionego urbanisty, stosownie do art. 60 ust. 4 u.p.z.p. Zachodzi zatem 
pytanie o dopuszczalny prawnie zakres ingerencji organu wydającego decyzję w treść 
dokumentu, przedstawionego po zakończeniu prac przez urbanistę, stanowiącego 
projekt. Istotą projektu jest to, że może on podlegać ze swej natury modyfikacji, aż 
do chwili wydania decyzji, tzn. do dnia podpisania się pod rozstrzygnięciem osoby 
umocowanej (organu lub upoważnionego pracownika urzędu, zgodnie z art. 268a 
k.p.a.). W zakresie projektowania rozstrzygnięć przedkładanych jako możliwe do 
zaakceptowania (bez zmian, ze zmianami lub w zupełnie nowej formule, wygene-
rowanej przez piastuna stanowiska orzeczniczego) zadania przypisano w organach 
wymiaru sprawiedliwości, m.in. asystentom sędziów. Nie o takim jednak projek-
towaniu tu mowa. Nie chodzi bowiem o rezultat czynności projektowania decyzji, 
który w każdym wypadku może być, wedle swobodnej decyzji piastuna stanowiska 
orzeczniczego, nieprzyjęty, ale o swoisty prejudykat, w konstrukcję którego wpisana 
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została dość silna promesa rozstrzygnięcia o określonym kierunku, zdeterminowa-
nego przepisami prawa (odsyłającymi do pewnych probierzy ładu przestrzennego) 
i wiedzą specjalną – urbanistyczną.

Skoro legalnej decyzji o warunkach zabudowy nie można wydać inaczej jak tylko 
na podstawie projektu przedłożonego wcześniej przez urbanistę, to również, co do 
zasady, nie można wydać decyzji sporządzonej w odmiennym kształcie przez organ, 
po przedłożeniu takiego projektu przez urbanistę. Projekt decyzji administracyjnej 
z art. 60 ust. 4 u.p.z.p. jest projektem w zasadzie wiążącym, co oznacza, że wydając 
decyzję uwzględniającą wniosek inwestora, nie można – przynajmniej w jej konstruk-
cyjnych elementach – nadać innego brzmienia aniżeli to projektowane w trybie art. 
60 ust. 4 u.p.z.p. 

Warto zaznaczyć zatem przypadki legalnego odstępowania przez wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) od treści przedstawionego mu w trybie art. 60 ust. 4 u.p.z.p. 
projektu decyzji. Po pierwsze, zgodnie z art. 60 ust. 4 u.p.z.p. do osoby projektującej 
należy sporządzenie projektu decyzji „o ustaleniu warunków zabudowy”. Na tle roz-
strzygnięć, które mogą zapaść w sprawie o ustalenie warunków zabudowy zgodnie 
z art. 104 § 1 k.p.a., jest to tylko jedno rozstrzygnięcie orzekające o istocie sprawy. 
Poza granicami art. 60 ust. 4 u.p.z.p. pozostają rozstrzygnięcia negatywne. Ustalenie 
jednej z przeszkód do uwzględnienia wniosku w postaci niespełnienia dowolnego 
warunku z listy art. 61 ust. 1 pkt 1-5 u.p.z.p. powoduje, że nawet w przypadku wcze-
śniejszego zaprojektowania decyzji pozytywnej przez urbanistę, wójt jest władny wydać 
decyzję odmowną, nie poprzedzając jej projektem urbanisty. To on bowiem ponosi 
odpowiedzialność za podstawowe kryterium prawidłowości rozstrzygnięcia, a więc 
za legalność określoną w art. 6 k.p.a. i art. 61 ust. 1 pkt 1-5 u.p.z.p. Po drugie, wójt 
jest władny do wydania, niepoprzedzonej projektem, decyzji w sprawie warunków 
zabudowy, która nie orzeka o istocie sprawy; w szczególności może samodzielnie 
umorzyć postępowanie, jeżeli zajdą podstawy z art. 105 k.p.a. Samodzielnie jest 
także dysponentem kierunku rozstrzygnięcia oraz dysponuje czynnością projekto-
wania (zlecając ją poleceniem służbowym właściwemu pracownikowi urzędu zamiast 
urbaniście) w postępowaniach nadzwyczajnych zmierzających do ingerencji w treść 
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy oraz w sprawach prowadzonych w trybie 
zwykłym, ale o akcesoryjnym charakterze przedmiotu sprawy względem głównej 
relacji materialnoprawnej nawiązanej między organem a inwestorem na tle ostatecz-
nej decyzji o warunkach zabudowy. W szczególności nie powierza on projektowania 
urbaniście decyzji o: 

 � nakazaniu wstrzymania użytkowania terenu, wyznaczeniu terminu na wystą-
pienie z podaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, przywróceniu 
poprzedniego zagospodarowania działki (art. 59 ust. 3 u.p.z.p.),

 � przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę (art. 63 ust. 5 u.p.z.p.), 
stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji (art. 65 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 162 k.p.a.), 

 � wznowieniu postępowania (art. 151 k.p.a.), uchyleniu lub zamianie decyzji osta-
tecznej (art. 155 k.p.a.).
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Autonomia orzecznicza urbanisty w sprawie kończącej się decyzją o ustaleniu 
warunków zabudowy terenu obejmuje zatem, pod względem kierunku rozstrzygnięcia, 
decyzje pozytywne wydane w trybie zwykłym. Obejmuje w granicach tych decyzji 
wszystkie konstrukcyjne elementy rozstrzygnięcia; innymi słowy, wójtowi nie wolno 
ingerować w tekst projektu w zakresie, w jakim wypowiada się ona o „warunkach”, na 
jakich opiera się udzielenie inwestorowi publicznoprawnej zgody na lokalizację inwe-
stycji pod względem jej współgrania z dotychczasowym sposobem gospodarowania 
przestrzenią w gminie. Wójt, pomimo sporządzenia mu odpowiedniego projektu 
decyzji, może dokonać w jej treści ingerencji, jeżeli istota dokonywanej w tym trybie 
zmiany projektu wynika z obowiązków nałożonych na organ z mocy art. 6 k.p.a. w zw. 
z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.z.p. W szczególności ma to miejsce, gdy projekt decyzji 
wbrew art. 61 ust. 1 u.p.z.p. ustala warunki zabudowy, podczas gdy na datę oceny 
dokonywanej przez wójta, dowolna z przeszkód określonych tym przepisem, jednak 
wbrew ocenie urbanisty, istnieje. W granicach pozytywnego rozstrzygnięcia, a więc 
decyzji uwzględniającej wniosek inwestora, urbanista projektujący decyzję korzysta 
z pełnej autonomii. Autonomia ta musi jednak mieścić się w granicach normy kom-
petencyjnej narzucającej treść rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie to art. 60 ust. 1, art. 
61 ust. 1 i art. 63 ust. 2 zd. drugie u.p.z.p. nazywa „warunkami” (zwanymi przez § 3 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania te-
renu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [8], 
zwanego dalej: r.s.u. „wymaganiami dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu”) 
oraz „informacjami”, a więc okolicznościami, których realizacja będzie umożliwiała 
sfinalizowanie inwestycji poprzez ich konkretyzację w postępowaniu w sprawie po-
zwolenia na budowę lub innym właściwym postępowaniu. Konstrukcyjne elementy 
rozstrzygnięcia określono już, formułując delegację ustawową z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 
u.p.z.p. Warunki realizacji inwestycji to zatem: linia zabudowy, wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej, 
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu i attyki oraz geometria dachu 
(kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). Ich konkretyzacja 
nastąpiła w § 4-8 r.s.u. i ma postać:

 � obowiązującej linii zabudowy, wskaźnika powierzchni nowej zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki albo terenu ustalonego na podstawie średniego 
wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, 

 � szerokości elewacji frontowej na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych 
istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, 

 � wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznaczonych 
jako przedłużenie tych krawędzi do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. 

Ponadto, zgodnie z treścią art. 54 pkt 2 lit. b w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p., decyzja 
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, winna określać warun-
ki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające 
z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie ochrony środowiska i zdrowia 
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ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Przykładowo, takim przepisem odrębnym jest art. 73 ust. 1 p.o.ś., zgodnie z któ-
rym, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obligatoryjnie 
uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z: 
1. ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [9] 

parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronio-
nego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz 
ich otulin [10],

2. utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania (art. 135 i 136 p.o.ś.) [11] lub 
stref przemysłowych (art. 136a – 136d p.o.ś.),

3. wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglo-
meracją (art. 118b p.o.ś.),

4. ustalenia w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [12], 
zwanej dalej: u.p.w. warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz 
ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników 
wód śródlądowych (art. 9 pkt 12 oraz art. 51 – 60 u.p.w.).

Brak jest definicji legalnej obszaru ograniczonego użytkowania, zaś w doktrynie 
przyjmuje się, że obszar ograniczonego użytkowania to obszar objęty ograniczeniami 
w sposobie korzystania z nieruchomości, wprowadzonymi w drodze przepisów prawa 
miejscowego ze względu na wymagania ochrony środowiska.

Wyżej wymienione obszary są obszarami specjalnymi o charakterze ekologicz-
nym (cennym przyrodniczo), w obrębie których obowiązuje specjalny reżim prawny 
wyłączający lub ograniczający powszechnie obowiązujący porządek prawny [13]. 
Związane jest to z realizacją priorytetowego celu ich utworzenia, np. ochrony środo-
wiska przyrodniczego, czy też ochrony jakościowej wód śródlądowych [14]. Zgodnie 
ze stanowiskiem, zawartym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2004 r., VIII SA/Wa 3655/02 (niepubl.), w procesie 
planowania przestrzennego należy brać pod uwagę nie tylko utrzymanie na danym 
terenie form ochrony przyrody, ale również ograniczenia w korzystaniu ze środowiska 
wynikające z tego tytułu.

Kolejnym przepisem odrębnym określającym warunki i szczegółowe zasady 
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jest art. 19 ust. 1a w zw. z art. 18 
ust. 1 i art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami [15]. Zgodnie z jego treścią, w decyzji o warunkach zabudowy, uwzględnia 
się w szczególności ochronę:
1. zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia,
2. innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

Wskazać tu należy, że wymagania dotyczące ochrony środowiska będą się różniły 
w zależności od rodzaju planowanej inwestycji oraz miejsca jej realizacji. Może się 
również zdarzyć sytuacja, gdzie w stosunku do planowanej inwestycji nie będzie miało 
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zastosowanie żadne wymaganie dotyczące ochrony środowiska, a co za tym idzie, 
nie znajdzie odzwierciedlenia w wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

O ile dowolnego z tych składników zabraknie w projekcie decyzji, wójt jest władny 
element ten dodać, bez względu na relację umowną łączącą go z urbanistą. Jeżeli relacja 
ta uwzględnia konieczność sporządzania poprawianych projektów względem projektu 
pierwotnego, z uprawnienia umownego wójt może skorzystać. Jeżeli nie będzie chciał 
albo mógł tego uczynić, rozstrzygnięcie wymagane przepisem prawa (z art. 61 ust. 7 
i § 4-8 r.s.u.) uzupełni sam, wydając decyzję odbiegającą treścią od projektu, w którym 
zabrakło takiego rozstrzygnięcia szczegółowego. Decyzja pomijająca dowolne z tych 
rozstrzygnięć wydana byłaby z naruszeniem prawa i wymagała reformacji w toku 
instancji albo wydania decyzji usuwającej taki brak, na podstawie art. 104 § 2 k.p.a. 
W tym drugim wypadku, decyzja załatwiająca w części sprawę ustalenia warunków 
zabudowy terenu, również powinna być wydana na podstawie projektu sporządzo-
nego przez osobę z art. 60 ust. 4 u.p.z. Wójt jest władny usunąć nadto z projektu 
rozstrzygnięcie szczegółowe, które wykracza poza normy kompetencyjne, wymyka 
się granicom warunków zabudowy narzuconych regulacją ustawodawczą i stanowi 
przejaw samowolnego kształtowania przestrzeni przez urbanistę z pominięciem 
przepisu prawa. Granice te są tym łatwiejsze do odkodowania, że ich werbalizacja 
następuje za pomocą sztywno narzuconej terminologii przewidzianej dla treści roz-
strzygnięcia, nazwanej przez § 2 zd. wstępne rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabu-
dowy [16], zwanego dalej r.s.o. „ustaleniami decyzji”, a sprecyzowanymi m.in. w § 2 
pkt 4 i 7 r.s.o., jako nakazy, zakazy, dopuszczenia, ograniczenia. 

Autonomia urbanisty obejmuje natomiast całą sferę celowości (zasadności) 
formułowania wymaganych prawem rozstrzygnięć w decyzji ustalającej warunki 
zabudowy [17]. Co istotne, sfera ta rozciąga się nie tylko na etap postępowania głów-
nego, kończącego się decyzją, ale i na etapy współdziałania, zwłaszcza opiniowania 
i uzgadniania, gdyż i tym organom (wydającym postanowienia) przedstawiany jest 
projekt decyzji.

O ile rozstrzygnięcie określające dany warunek lokalizacyjny (wymaganie dla 
nowej zabudowy) odpowiada normie kompetencyjnej co do treści, wszystkie inne 
alternatywne rozstrzygnięcia w jej granicach wymykają się władztwu decyzyjnemu 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta); stanowią element autonomii, w granicach 
której na podstawie wiadomości specjalnych z zakresu urbanistyki, w tym zawodo-
wego, profesjonalnego wyczucia ładu przestrzennego, formułuje urbanista. Sfera ta 
umożliwia swobodne, ale uzasadniane racjami wiedzy zawodowej, poruszanie się 
pomiędzy ekstremami warunków dopuszczalnych prawnie. W szczególności obejmuje 
wykroczenie poza minimalne granice obszaru analizowanego (§ 3 ust. 2 r.s.u.), samo-
dzielność wyznaczenia linii zabudowy na podstawie własnej analizy i odstąpienie od 
zasad z § 4 ust. 1-3 r.s.u. (§ 4 ust. 4 r.s.u.), przyjęcie średniości wskaźników i średnich 
z § 5-7 r.s.u., skorzystanie z dopuszczenia innej szerokości elewacji frontowej niż w § 6 
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ust. 1 r.s.u. (§ 6 ust. 2 r.s.u.) lub innej niż w § 7 ust. 1 r.s.u. wysokości górnej krawędzi 
elewacji frontowej po wytyczeniu samodzielnych zasad w analizie (§ 7 ust. 4 r.s.u.). 
Celowość wynikająca z pewnego procesu wartościowania ze strony urbanisty będzie 
też następstwem jednego z dwu lub więcej dozwolonych prawem nakazów, zaka-
zów, dopuszczeń (z określeniem ich jakości) oraz ograniczeń i możliwości prawnych 
oraz faktycznych. Tam zatem gdzie wybór konkretnego zwrotu językowego w celu 
sformułowania rozstrzygnięcia jest determinowany oceną funkcjonowania legalnie 
wzniesionej w przyszłości inwestycji, a rozmija się z wizją wójta, tytuł do ingerencji 
w projekt ze strony organu orzekającego, niestety, musi odpaść. W szczególności z § 3 
ust. 4 r.s.o. wynika, że sposób używania zwrotów językowych kształtujących sentencję 
decyzji oraz wynikający z ich semantyki efekt w postaci kształtowania przestrzeni, 
narzucony zostaje przez „specyfikę” ustaleń, jakich urbanista samodzielnie dokonuje 
przecież w projekcie decyzji. Specyfika ta ze swej natury ma wymiar subiektywny 
i może odmiennie kształtować optymalne rozstrzygnięcie w przypadku osoby z uro-
bionym wyczuciem urbanistycznym oraz bez niego. Co więcej, może generować różne 
jakościowo rozstrzygnięcia pozytywne w wypadku dwóch różnych projektantów de-
cyzji na tle tej samej sprawy albo też różne rozstrzygnięcia w dwóch postępowaniach 
o tożsamym zakresie podania, ale załatwionych na etapie projektowania przez innych 
urbanistów (a nawet tego samego urbanistę, lecz w innym czasie). Brak jest zatem 
podstaw do umorzenia postępowania tego samego inwestora z powodu wydania mu 
decyzji zezwalającej na określoną inwestycję, skoro na etapie projektowania może 
okazać się, że jedno z rozstrzygnięć szczegółowych, zastrzeżonych do autonomii 
urbanisty, może się prezentować odmiennie od poprzedniego.

4. Podsumowanie

Zamysł ustawodawczy, zakładający sporządzenie projektu decyzji o warunkach 
zabudowy przez profesjonalistę z dziedziny urbanistyki, pozwala na stwierdzenie, 
że w wypadku urbanisty wprzęgniętego relacją umowną w proces stosowania prawa, 
można mówić o daleko posuniętej autonomii kształtowania treści rozstrzygnięcia. 
Relacja umowna łącząca orzekający organ oraz osobę sporządzającą projekt decyzji 
pozytywnej asymiluje, w zasadzie, władcze kompetencje wójta w rękach urbanisty. 
Zresztą nieprzypadkowo w § 3 ust. 1 r.s.s. stwierdzono, że to „organ” wyznacza 
obszar analizowany, oraz „organ” przeprowadza analizę, podczas gdy wyznaczenie 
to i przeprowadzenie (sporządzenie analizy) odzwierciedlone jest w obligatoryjnych 
załącznikach do decyzji, zgodnie z § 9 r.s.s., a więc należy niepodzielnie do urbanisty-
-projektanta decyzji (art. 60 ust. 4 u.p.z.p.).

Tam tylko, gdzie rozstrzygnięcie w istotny sposób odbiega od przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, a więc z naruszeniem normy ustawodawczej: formułuje 
pozytywny kierunek sentencji, a brak ku temu przesłanek z art. 61 ust. 1 u.p.z.p., 
pomija obligatoryjny element warunków zabudowy (art. 61 ust. 7 u.p.z.p. i przepisy 
kompetencyjne wydane na jego podstawie), formułuje warunek zabudowy lub informację 
(ustalenie, nakaz, zakaz, dopuszczenie, ograniczenie, możliwość) w sposób rozmijający 
się z regulacją materialnoprawną, a zwłaszcza z przepisami szczególnymi (z zakresu 
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ochrony przyrody, środowiska, geologii i górnictwa, stosunków wodnych, niektórymi 
regulacjami prawno-budowlanymi, dostawy mediów, prawa własności), wykracza 
poza granice dozwoleń przekroczeń ekstremów lub warunków ich przekroczenia albo 
formułuje element fakultatywny nieprzewidziany prawem – wójt sprawuje w toku 
postępowania kontrolę projektu decyzji. Powstaje po jego stronie kompetencja do 
zmiany tekstu projektu i sformułowania rozstrzygnięcia nieodpowiadającego projek-
towi. Co istotne, bez potrzeby, a nawet w warunkach zakazu (uwzględniając wydatki 
publiczne na obsługę urbanistyczną) występowania o kolejny projekt odpowiadający 
wizji organu. Jest w takim układzie procesowym w zasadzie organem drugiej instancji, 
a sam proces przebiega przez trzy „instancje”, uwzględniając: urbanistę, wójta oraz 
samorządowe kolegium odwoławcze.

Kontrola prawidłowości odstąpienia od projektu przedstawionego przez urbanistę 
następuje w toku postępowania odwoławczego, choć już po doręczeniu projektu de-
cyzji, pojawia się u stron legitymacja do wypowiedzenia się co do oceny, czy przyszła 
decyzja ma stanowić wierną kopię projektu, czy też w niektórych jej rozstrzygnięciach 
urbanista przekroczył granice przypisanego mu władztwa planistycznego albo podjął 
nielegalną próbę wygenerowania przez wójta decyzji nieodpowiadającej wymogom 
prawa, a więc zasługującej na eliminację w toku instancji lub podczas kontroli sądo-
woadministracyjnej.

Na końcu można jeszcze przedstawić obawy o rzetelność działalności urba-
nistycznej. Nie chodzi tu bynajmniej o skutki deregulacji i ułatwienie dostępu do 
zawodu (funkcji) osoby projektującej decyzje o warunkach zabudowy. Chodzi o brak 
regulacji ustawowej zakazującej istnienia między wójtem a urbanistą relacji pra-
cowniczej (służbowej). Cóż bowiem warta jest swoboda urbanisty w orzeczniczym 
kształtowaniu ładu przestrzennego w oparciu o profesjonalną wiedzę urbanistyczną 
i prawną, skoro wójt jako kierownik urzędu będzie władny wydać polecenie służbowe 
co do treści projektu decyzji. Wydaje się, że potrzebna jest w tym względzie regulacja 
podobna do tej, która zakazuje wydawania poleceń służbowych radcom prawnym co 
do treści opinii prawnych.
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