
Uchwała Nr VII/44/11
Rady Miasta Dynów z dnia 29 kwietnia 2011 rok

w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  oraz 
raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w latach 2009-2010 dla Gminy 
Miejskiej Dynów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (t.j.  Dz.  U.  z  2010 r.  Nr  185,  poz.  1243 ze  zm.)  Rada Miasta  Dynów 
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz raport z 
wykonania Programu Ochrony Środowiska w latach 2009-2010 dla Gminy Miejskiej 
Dynów, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. WPROWADZENIE

1.1. Cele przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  Gminy  Miejskiej 

Dynów na lata 2009 – 2010 zostało sporządzone w celu realizacji zobowiązań nałożonych na 

organ  wykonawczy  gminy  przez  obowiązujące  w  Polsce  prawo  w  zakresie  ochrony 

środowiska  i  gospodarki  odpadami.  Sprawozdanie  to  określi  stopień  realizacji  przyjętego 

planu  gospodarki  odpadami  oraz  aktualny  stan  gospodarki  odpadami  na  terenie  Gminy 

Miejskiej  Dynów.  Celem  niniejszego  opracowania  jest  zobrazowanie  obecnego  stanu 

gospodarki  odpadami  w  gminie  oraz  porównanie  go  ze  stanem  wyjściowym.  Rokiem 

porównawczym będzie tu rok 2004. 

1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania

W dniu 23 lipca 2004 roku Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XXIII/144/04 został 

zatwierdzony  „Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Miejskiej  Dynów.  Dokument  ten 

powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach i jest on zgodny z 

obowiązującym prawem. Przedstawia on sytuację ekologiczną Gminy Miejskiej Dynów oraz 

określa priorytetowe działania z zakresu gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ust. 12 b i 13 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. 

zm.),  organ  wykonawczy  gminy  sporządza  „Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Planu 

Gospodarki  Odpadami,  które  przedkłada  Radzie  Miasta  Dynów  oraz  Zarządowi  Powiatu. 

Niniejsze  sprawozdanie  obejmuje  okres  sprawozdawczy z  w/w PGO, który obejmuje  lata 

2009 -2010.

1.3. Metodyka

Ogólny zakres zagadnień, jaki powinien znaleźć się w sprawozdaniu z GPGO, został 

określony  w  zaleconym  przez  Ministra  Środowiska  opracowaniu  „Wytyczne  oraz  wzór 

sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami”.

Sprawozdanie  to  powinno  przede  wszystkim  odpowiadać  treści  PGO  tak,  aby 

porównanie  stanu obecnego ze  stanem gospodarki  odpadami  opisanym w planie,  ukazało 

osiągnięcia w tym zakresie. Dlatego należy wziąć pod uwagę wszystkie zadania zapisane w 

planie. Poniższe sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o w/w wzór przy dokonaniu 

odpowiednich modyfikacji.



Wszystkie znajdujące się w tym dokumencie informacje pochodzą z Gminy Miejskiej 

Dynów oraz jednostek zajmujących się gospodarką odpadami na terenie gminy. Informacje 

od  tych  jednostek  pozyskano  na  drodze  prowadzonych  rozmów oraz  poprzez  przekazane 

dokumenty i pisma.

2. GOSPODARKA ODPADAMI NA PRZEŁOMIE LAT 2009– 2010

2.1 Rodzaj, ilość zebranych odpadów

Odpady  powstające  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Dynów  to  w  większości  odpady 

komunalne.  Zgodnie z treścią  art.  3 ustawy o odpadach,  odpady komunalne są to odpady 

powstające  w  gospodarstwach  domowych,  a  także  odpady  niezawierające  odpadów 

niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców  odpadów,  które  ze  względu  na  swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak, więc odpady komunalne powstają w:

· gospodarstwach domowych

· obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, 

obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Odbiorem oraz transportem odpadów zmieszanych i segregowanych w latach 2009 – 

2010 zajmowały się odpowiednie podmioty.  Sposób zbiórki odpadów w Gminie Miejskiej 

Dynów  był  typowy  dla  warunków  polskich  i  nie  odbiegał  pod  względem  technicznym 

(stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w innych krajach Unii 

Europejskiej.

System transportu odpadów na terenie gminy obejmował:

1) wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów przez:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie; adres: ul. Rynek 13, 36-065 Dynów,

- Gospodarkę Komunalną w Błażowej; adres: ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa.

2) Transport odpadów samochodami specjalistycznymi w/w jednostek.

3) Dowóz odpadów zmieszanych na składowisko odpadów w Dynowie.

4) Wywóz odpadów selektywnie zebranych poza obszar Dynowa.

Według danych, jakie Urząd Gminy Miejskiej Dynów otrzymał od w/w podmiotów, 

na terenie gminy w latach 2009 – 2010 zebrano łącznie 2.015,02 Mg odpadów.



Tab. 1. Ilości zebranych odpadów z obszaru Dynowa w latach 2009 – 2010 (wg. kodów)

Odpady zebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
Odpady komunalne

Lp. Kod 
odpadu Nazwa odpadu Masa[Mg]

2009
 Masa [Mg]

2010

1. 20 03 01 Niesegergowane (zmieszane) 
odpady komunalne 770,70 748,35

5. 20 03 02 Odpady z targowisk 19,75 18,10

2. 20 03 03 Odpady z ulic i placów 7,42 7,65

3. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,73 2,85

4. 20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 52,46 55,64

RAZEM 852,06 832,59
Odpady z oczyszczalni ścieków

1. 19 08 05 Komunalne osady ściekowe 105,75 96,75

2. 19 08 01 Skratki 1,82 3,23

3. 19 08 02 Zawartość piaskowników 3,89 -

RAZEM 111,46 99,98

Odpady zebrane przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej.
Odpady komunalne

Lp. Kod
odpadu

Nazwa odpadu Masa 
[Mg]
2009

Masa 
[Mg]
2010

1. 20 03 01 Niesegergowane (zmieszane) odpady komunalne 61,990 38,91
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi)
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,640 0,58
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,84 1,13
3. 15 01 04 Opakowania z metali 0,300 0,04
4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 6,810 7,050

RAZEM 9,59 8,8
Z danych umieszczonych w powyższych tabelach wynika,  że tendencja  zbieranych 

odpadów komunalnych  z  terenu Gminy Miejskiej  Dynów waha się.  Jednak w roku 2010 

nastąpiło zmniejszenie ilość zebranych odpadów komunalnych. 

2.2  Ilość  i  rodzaj  odpadów  poddanych  poszczególnym  procesom  odzysku  i 
unieszkodliwiania

W  okresie  sprawozdawczym  na  składowisko  odpadów  komunalnych  w  Dynowie 

trafiło  łącznie  4.880,93 Mg odpadów zmieszanych.  Ponadto zebrano  18,39 Mg surowców 



wtórnych w systemie selektywnej zbiórki, które zostały przekazane do dalszego odzysku poza 

obszar Gminy Miejskiej Dynów.

Unieszkodliwianie  odpadów  następuje  na  warunkach  zgodnych  z  pozwoleniem 

zintegrowanym  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego  dla  instalacji  –  składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Dynowie przy ul. Wuśki.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na składowisku zgodnie 

z pozwoleniem Marszałka Województwa Podkarpackiego przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 2 Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów 
zgodnie z pozwoleniem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość odpadów Mg/
rok

1. Nieprzekompostowane frakcje 
odpadów komunalnych i podobnych 19 05 01 100

2. Kompost nieodpowiadający 
wymaganiom (nienadający się do 
wykorzystania)

19 05 03 100

3. Skratki 19 08 01 120

4. Zawartość piaskowników 19 08 02 100

5. Ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe 19 08 05 400

6. Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 
skratki 19 09 01 100

7. Osady z klarowania wody 19 09 02 100

8. Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11

19 12 12 480

9. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 300

10. Inne odpady ulegające biodegradacji 20 02 03 200

11. Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 20 03 01 3800

12. Odpady z targowisk 20 03 02 50

13. Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 100

14. Szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości

20 03 04 100

15. Odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych 20 03 06 60

16. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 35



Z  wyżej  wymienionych  odpadów  dopuszczonych  do  składowania  (zgodnie  z 

pozwoleniem zintegrowanym Marszałka Województwa Podkarpackiego) na składowisku w 

Dynowie  w  latach  2009  -  2010  unieszkodliwionych  było  tylko  10  rodzajów  odpadów. 

Najliczniejszą  grupę  z  nich  stanowią  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne, 

których  w  okresie  sprawozdawczym  było  4.304,22  Mg.  Szczegółowy  wykaz 

unieszkodliwionych odpadów zobrazowano w poniższej tabeli.

Tab.  3.  Rodzaj  i  ilość  poszczególnych  odpadów  komunalnych  poddanych  procesom 
unieszkodliwiania na składowisku w Dynowie (2009-2010)

Lp. Kod 
odpadu Nazwa odpadu Masa[Mg]

2009
 Masa [Mg]

2010

1. 20 03 01 Niesegregowane zmieszane 
odpady komunalne 2106,34 2197,88

2. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe 217,25 126,81

3. 19 08 01 Skratki 6,05 3,78

4. 19 08 02 Zawartość piaskowników 4,64 -

5. 20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i 
placów 7,42 7,65

6. 20 03 02 Odpady z targowisk 19,75 18,10

7. 20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 52,46 65,66

8. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,73 2,85

9. 19 12 12 Odpady z mechanicznej obróbki 36,34 5,59

10. 19 09 04 Zmieszane odpady z budowy 0,63 -

11. Razem 2.452,61 2.428,32
Na  obszarze  Gminy  Miejskiej  Dynów  podejmowane  są  działania  mające  na  celu 

prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów.  Przede  wszystkim  takie  działania  podejmuje 

Gospodarka Komunalna w Błażowej w „polityce selektywnego odbierania odpadów” z terenu 

Miasta  Dynowa.  Odbiór  odpadów prowadzony przez  w/w jednostkę  w sposób  workowy, 

przyczynia się do segregacji odpadów u źródła (w domach jednorodzinnych), który obejmuje 

odpady z: tworzyw sztucznych, szkła, metali, papieru i tektury.

Tab.  4.  Rodzaj  i  ilość  poszczególnych  odpadów  komunalnych  poddanych  
poszczególnym procesom odzysku i selektywnej zbiórki na terenie Gminy Miejskiej  Dynów 
(2009-2010)

Lp. Kod 
odpadu Nazwa odpadu Masa[Mg]

2009
 Masa [Mg]

2010



1. 15 01 01 Opakowanie z papieru i tektury 0,640 0,58

2. 15 01 02 Opakowanie z tworzyw 
sztucznych 1,84 1,13

3. 15 01 04 Opakowanie z metali 0,300 0,04

4. 15 01 07 Opakowanie ze szkła 6,810 7,050

5. 20 01 34 Baterie i akumulatory 0,140 -

6. 10 01 01 Żużel, popioły paleniskowe - 24,81

. Razem 9,73 33,61
Dane: ZGK Dynów i GK Błażowa

Ponadto w latach sprawozdawczych na terenie miasta przeprowadzono akcje zbiórki 

zużytego sprzętu AGD i RTV jak również odpadów wielkogabarytowych.

W rezultacie tych działań zebrano: 14 Mg zużytego sprzętu AGD i RTV oraz 8 Mg odpadów 

wielkogabarytowych.

2.3  Rodzaj  oraz  moc  przerobowa  instalacji  do  zagospodarowania  odpadów.  Stan 
formalno – prawny instalacji. 

Gmina  Miejska  Dynów  na  swoim  obszarze  administracyjnym  nie  posiada  innych 

instalacji do przerobu i unieszkodliwiania odpadów jak składowanie na ul. Wuśki. Trafiają 

tam w szczególności niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01. Poniższa tabela 

w  sposób  wyczerpujący  przedstawia  stan  formalno  –  prawny  składowiska  odpadów  w 

Dynowie.

Tab. 5. Karta składowiska odpadów w Dynowie

Lp.

Elementy 
charakterystyki

składowiska 
odpadów

Zakres danych Informacje o składowisku
odpadów

1. Ogólne informacje o obiekcie

1.1 Nazwa i adres 
składowiska odpadów

Międzygminne składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne; ul. Wuśki, 36-065 Dynów

1.2 Gmina Dynów

1.3 Powiat Rzeszów

1.4 Województwo Podkarpackie

1.5 REGON (jeśli 
posiada)

-

1.6 NIP (jeśli posiada) -

1.7 Typ składowiska (N/O/IN;OUO) IN – odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojetne



1.8 Nazwa i adres 
składowiska

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,

Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,

kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek

samorządu terytorialnego).

Międzygminne składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne;
ul. Wuśki, 

36-065 Dynów.

1.9 REGON (jeśli 
posiada)

-

1.10 NIP (jeśli posiada) -

1.11 Nazwa i adres 
właściciela
gruntu pod 
składowiskiem
odpadów

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,

Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,

kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek

samorządu terytorialnego).

Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2, 
36-065 Dynów

1.12 REGON (jeśli 
posiada)

650900269

1.13 NIP (jeśli posiada) 813-33-39-463

1.14 Nazwa i adres 
zarządzającego
składowiskiem 
odpadów

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,

Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,

kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek

samorządu terytorialnego).

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Rynek 13

 36-065 Dynów

1.15 REGON (jeśli 
posiada)

650900269

1.16 NIP (jeśli posiada) 813-33-39-463

1.17 Czy kierownik 
składowiska
odpadów posiada 
wymagane
kwalifikacje?

[tak/nie] Tak

1.18 Liczba kwater szt. 1

1.19 Liczba kwater 
eksploatowanych

szt. 1

1.20 Liczba kwater 
zamkniętych

szt. 0

1.21 Czy składowisko jest 
w trakcie
budowy?

[tak/nie] Nie

1.22 Czy składowisko jest 
w trakcie 
rekultywacji?

[tak/nie] Nie

1.23 Czy składowisko jest 
w trakcie monitoringu 
po zakończeniu 
rekultywacji?

[tak/nie] Nie 

1.24 Czy składowisko jest [tak/nie] Nie



w okresie po 
zakończeniu 
monitoringu

2. Decyzje administracyjne

2.1 Decyzja lokalizacyjna 
(jeśli dotyczy)

Podać:
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji.

Burmistrz Miasta Dynów
03.12.1996

1.dz.7331/32/96

2.2 Pozwolenie na 
budowę

Podać:
organ wydający, datę wydania 
decyzji, znak decyzji, wskazać 
jeśli decyzja została uchylona

Urząd Rejonowy w Przemyślu
26.051997

UAN-IV-7351-DM/8/97

2.3 Pozwolenie na 
użytkowanie (jeśli 
dotyczy)

Podać:
organ wydający, datę wydania 

decyzji, znak decyzji.

KRPSP w Przemyślu R2-0942/98
PTJS w Przemyślu OST-401/79/97

2.4 Decyzja 
zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska

Podać organ wydający, datę 
wydania, znak decyzji.

Marszałek Województwa 
Podkarpackiego

RŚ.III.BF.7628/m-56/10

2.5 Czy decyzja 
zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji 
składowiska była 
czasowa?

Jeżeli tak, to wskazać na jaki 
okres?

Do wydania pozwolenia 
zintegrowanego

Złożono wniosek 30.01.2008
Zatwierdzono nową instrukcję

2.6 Zezwolenie na 
prowadzenie 
działalności w 
zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania 
odpadów (jeśli 
dotyczy)

Podać organ wydający, datę 
wydania, znak decyzji, termin 

obowiązywania.

Starosta Rzeszowski
30.09.2003

OŚ.76353-55/2/02

2.7 Pozwolenie 
zintegrowane (jeśli 
dotyczy)

Podać organ wydający, datę 
wydania, znak decyzji; termin 

obowiązywania.

Wojewoda Podkarpacki
SR.IV-6618-44/1.07

Zmiana poprzez:
Marszałek Województwa 

Podkarpackiego
RS.VI.RD.7660/54-1/10 z dnia 

11.06.2010 r.

3 Bazy danych i wykazy

3.1 Czy składowisko 
odpadów jest ujęte w 
bazie Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska?

[tak/nie] Tak

3.2 Czy składowisko jest 
ujęte w bazie 
Wojewódzkiego 
Urzędu 
Statystycznego?

[tak/nie] Tak

4. Wymagania techniczne

4.1 Pojemność całkowita m3 72033

4.2 Pojemność zapełniona m3 48.300



4.3 Pojemność pozostała 
do zapełnienia

m3 23.733,00 – ok. 1/3

4.4 Powierzchnia w 
granicach korony

m2 0,8 ha

4.5 Uszczelnianie Brak [tak/nie] Tak

Naturalna bariera geologiczna 
(miąższość, współczynnik 

filtracji)

Nie

Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, miąższość, 

współczynnik filtracji)

Nie

Izolacja syntetyczna (materiał, 
grubość)

Uszczelnienie folią PEHD gr. 2 mm 
gładka

4.6 Drenaż odcieków Odciek jest ujmowany drenażem i odprowadzany do zbiornika. Drenaż 
tworzy warstwa żwiru grubości 15 cm i rury perforowane z PEHD o 
średnicy 100-200 mm. Od góry chroniony jest warstwą gruntu 
przepuszczalnego grubości 25 cm. Zbieracza drenażu dochodzą do 
studni zbiorczej, skąd następuje odpływ odcieku rurociągiem o 
średnicy 200 mm z PEHD do zamkniętego szczelnego zbiornika 
odcieku. Odciek wozem asenizacyjnym wywożony jest do 
oczyszczalni ścieków w Dynowie. Ilość odcieku określono na 
podstawie wywozu wozem asenizacyjnym. Średnia ilość wynosi około 
6,2 m3/d.

Zewnętrzny system rowów Tak

4.7 Gromadzenie 
odcieków

Brak [tak/nie] Tak

W specjalnych zbiornikach 
(pojemność, m3)

V=544 m3

4.8 Postępowanie z 
odciekiem

Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej [tak/nie]

Nie

Wywóz do oczyszczalni 
miejskiej [tak/nie]

Tak

4.9 Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego

Brak [tak/nie] Tak

4.10 Pas zieleni Brak [tak/nie] Tak

Szerokość pasa [m] 10

4.11 Ogrodzenie [tak/nie] Tak

4.12 Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak

4.13 Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak

4.14 Waga [tak/nie] Tak

4.15 Urządzenia do mycia i 
dezynfekcji

[tak/nie] Tak

4.16 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne Tak

Wody podziemne Tak



4.17 Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej

Opad atmosferyczny Tak

Wody odciekowe Tak

Wody podziemne Tak

Gaz składowiskowy Tak

Osiadanie powierzchni 
składowiska

Tak

Struktura i skład odpadów Tak

5. Odpady

5.1 Czy na składowisku 
odpadów są 
deponowane odpady 
komunalne?

[tak/nie] Tak

5.2 Czy odpady są 
składowane zgodnie z 
rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki?

[tak/nie] Tak

3.  STAN  REALIZACJI  DZIAŁAŃ  UJETYCH  W  PLANIE  GOSPODARKI 
ODPADAMI NA LATA 2009-2010

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa w Planie gospodarki odpadami dla 

Gminy Miejskiej Dynów wyznaczono zadania do realizacji na poziomie gminnym w zakresie 

gospodarki odpadami. Realizacja zadań założonych w planie gospodarki odpadami ma istotny 

wpływ  na  stopień  realizacji  celów  oraz  limit  odzysku  wyznaczony  dla  Polski  przez 

obowiązujący system prawny z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

Stopień realizacji zadań wyznaczonych w PGO dla Gminny Miejskiej Dynów na lata 

2009  -  2010  obejmował  m.  in.  wdrażanie  różnorakich  systemów  zbiórki  odpadów 

(komunalnych,  niebezpiecznych  itp.).  Z  uwagi  na  bardzo  ambitny  i  szeroki  zakres 

zaplanowanych przedsięwzięć w PGO z 2004 roku w okresie sprawozdawczym niemożliwe 

stało  się  zrealizowanie  wyznaczonych  działań.  Różnorodne  zadania  wskazane  w  Planie 

zmusiły  organ  administracyjny  do  rozważnego  gospodarowania  środkami  finansowymi 

zaplanowanymi w poszczególnych latach budżetu Miasta Dynów. 

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w zakresie poprawy gospodarki odpadami 

objęła pośrednio działania związane z:

− zapobieganiem powstawania odpadów,

− ograniczaniem ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

− wspieraniem prawidłowego postępowania z odpadami w zakresie transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania,



− redukcji  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji,  kierowanych  na 

składowisko odpadów.

4.  OCENA  SPOSOBÓW  I  ŹRÓDEŁ  FINANSOWANIA  ZAPLANOWANYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ W PGO

W wyniku istniejących ciągłych zmian ekonomicznych Państwa w tym samorządów 

terytorialnych, zaplanowane środki finansowe w PGO dla Gminy Miejskiej Dynów stały się 

niewystarczające. Większa część zaplanowanych środków została wykorzystana w pierwszym 

okresie  sprawozdawczym do 2006 r.  m.  in.  na realizację  doposażenia  składowiska na ul. 

Wuśki w Dynowie,  a także poprzez skierowanie dużych środków finansowych na budowę 

kanalizacji.

Poniesione  koszty  w  okresie  omawianego  okresu  sprawozdawczego  (2009-2010) 

objęły:

− zakup samochodu używanego INVECO – ciężarowego 56.560,00zł, 

− zakup skrzyni ładunkowej samo-wyładownej – 19.520,00 zł, 

− zbiórkę zużytego sprzętu AGD i RTV – 4.270,00 zł,

− zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 3.300,00 zł.

Powyższe koszty zrealizowanych przedsięwzięć, które były lub nie były zaplanowane 

w PGO pochodziły ze środków własnych Gminy Miejskiej Dynów.

5. OCENA SYSTEMU MONITORINGU

Konieczność  monitoringu  planu  gospodarki  odpadami  wynika  z  obowiązującego 

systemu prawnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Polsce. Ma on 

na celu ocenę, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte. 

W poniższej tabeli podjęto próbę analizy na podstawie niektórych wskaźników, dla których 

dostępne są dane.

Tabela 6. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość w 
roku 2004 r.

Wartość na 
koniec 2010 r.

1. Masa unieszkodliwionych 
odpadów Mg/rok 3.072,69 2.428,32 

2. Masa niesegregowanych 
/zmieszanych/ odpadów 
komunalnych 
unieszkodliwionych na 

Mg/rok 2.470,23 2.197,88



składowisku

3. Masa odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie (ogółem)

Mg/rok

nie 
prowadzono 
selektywnej 

zbiórki 
odpadów 

komunalnych

8,8

4. Odsetek mieszkańców objętych 
zorganizowanym systemem 
zbierania odpadów 
komunalnych

% bd 90

Jak  wynika  z  powyższej  analizy  wskaźników,  można  zaobserwować  poprawę  w 

zakresie  zmniejszania  masy  składowanych  odpadów  komunalny  i  w  zakresie  objęcia 

mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych.

6. PODSUMOWANIE

Sporządzenie  Sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  dla 

Gminy Miejskiej Dynów w latach 2009-2010 wynika z realizacji zobowiązań nałożonych na 

organ  wykonawczy  gminy  przez  obowiązujące  w  Polsce  prawo  w  zakresie  ochrony 

środowiska  i  gospodarki  odpadami.  Sprawozdanie  to  określa  stopień  realizacji  przyjętego 

planu  gospodarki  odpadami  oraz  aktualny  stan  gospodarki  odpadami  na  terenie  Gminy 

Miejskiej Dynów.

Wypełniając  nałożony  Ustawą  o  odpadach,  obowiązek  w  zakresie  sporządzenia  i 

realizacji  Planów  Gospodarki  Odpadami,  Gmina  Miejska  Dynów  podjęła  w  okresie 

sprawozdawczym  realizację  zaplanowanych  działań  w  zakresie  problematyki  odpadowej. 

Założone zadania, jakie wynikały z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Dynów 

w większości nie zostały zrealizowane z powodu braku środków finansowych i zmieniającej 

się sytuacji prawidłowego postępowania z odpadami.

W  Gminie  Miejskiej  Dynów  w  poszczególnych  latach  okresu  sprawozdawczego 

występowały  wahania,  co  do  ilości  odbieranych  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości.  Obecnie  deponowane  są  one  na  składowisku  odpadów  innych  niż 

niebezpieczne i obojętnych zlokalizowanych w Dynowie przy ul. Wuśki. Unieszkodliwianie 

odpadów  następuje  na  warunkach  zgodnych  z  pozwoleniem  Marszałka  Województwa 

Podkarpackiego.  Zebrane  selektywnie  odpady  są  kierowane  i  zdawane  do  odpowiednich 

punktów poza obszar Gminy Miejskiej Dynów.



Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami  w Gminie 

Miejskiej Dynów jest włączenie do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże 

się  to  z  potrzebą  zmiany  podejścia  do  środowiska,  w  którym  człowiek  przebywa  oraz 

związaną z tym wszechstronną edukacją ekologiczną. Właściwie realizowane przedsięwzięcia 

edukacyjne przyczyniają się docelowo do ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania 

na środowisko, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Konsekwentnie  prowadzone  działania  zmierzające  do  wywiązania  się  z  zadań 

określonych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i 

porządku  w  gminach,  ostatecznie  doprowadzi  do  takiej  sytuacji,  że  wszystkie  odpady 

komunalne wytwarzane przez mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów zostaną we właściwy 

sposób  zagospodarowane.  Będzie  to  długotrwały  proces  wymagający  od  naszego  rządu 

odpowiednich  instrumentów  prawnych  i  finansowych  szczególnie,  jeśli  chodzi  o  pomoc 

samorządom w ich  działaniach  a  także  podjęcie  przez  władze  wojewódzkie  i  powiatowe 

takich działań, aby wypracować wspólną politykę w gospodarowaniu odpadami na szczeblu 

regionalnym.
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1. WPROWADZENIE

W dniu 23 lipca 2004 roku Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr  XXIII/144/04  został 

zatwierdzony  „Program Ochrony Środowiska dla  Gminy Miejskiej  Dynów na lata  2004 – 

2010”. Dokument ten powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo 

ochrony środowiska”

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 

poz  150  ze  zm.),  organ  wykonawczy  gminy  sporządza  raport  z  wykonania  programu  i 

przedstawia go radzie gminy. 

Niniejszy  dokument  jest  drugą  edycją  raportu  z  wykonania  „Programu  Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miejskiej Dynów, który obejmuje okres od 2009 r. do 2010 r.

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA

2.1 Położenie geograficzne, powierzchnia

Gmina Miejska Dynów leży w centralnej  części  województwa podkarpackiego,  na 

południowym skraju powiatu rzeszowskiego i otoczony jest wokół sołectwami gminy Dynów, 

zajmuje  powierzchnię  24,4  km2,  co  w  stosunku  do  17  926  km2,  powierzchni  całego 

województwa stanowi 0,14 %. Przeciętna długość od centrum miasta do obrzeży wynosi 2,8 

km, a odległość od obrzeży skrajnych – 4 km.

Dynów leży na skrzyżowaniu dróg biegnących z Przełęczy Dukielskiej do Przemyśla 

oraz z Sanoka do Rzeszowa. Odległe jest 32 km od Brzozowa, 42 km od Przeworska i 45 km 

od Przemyśla. Ponadto z Przeworskim miasto dodatkowo połączone jest koleją wąskotorową, 

która obecnie kursuje w sezonie letnim, co stanowi dużą atrakcję dla turystów.

Ze  względu  na  duże  zróżnicowanie  warunków  przyrodniczych,  w  przestrzeni 

produkcyjnej  powiatu  Gmina  Miejska  leży  w  III  rejonie  (odpowiednio  do  krain 

fizjograficznych) – rejon południowy: Pogórze Dynowsko-Strzyżowskie. Stanowi on obszar 

między  wschodnią  a  zachodnią  częścią  Karpat.  Okolice  Dynowa  z  niewysokimi 

wzniesieniami, przecięte przepiękną doliną Sanu, posiadają unikatowe walory geograficzne, 

przyrodnicze  i  historyczne.  Stanowią bardzo atrakcyjny region  poznawczy dla  turystów – 

krajoznawców.

Dynów  jest  jedyną  miejscowością  Pogórza  posiadającą  obecnie  prawa  miejskie, 

uzyskane  jeszcze  w  początku  XV  wieku.  Dziś  miasto  jest  nieformalną  stolicą  Pogórza 

Dynowskiego.  Część miasta  zlokalizowana jest  na terenie  Parku Krajobrazowego Pogórza 

Przemyskiego  oraz  Obszaru  Natura  2000.  Wynika  stąd  konieczność  zastosowania 

zaostrzonych  rygorów  ekologicznych  (ograniczenie  swobody  przy  wyborze  kierunków 



działalności  gospodarczej)  oraz  wzmożenie  działań  na  rzecz  poprawy  stanu  środowiska 

naturalnego.

2.2 Sytuacja demograficzna

Na terenie  Dynowa  zamieszkuje  6 300  mieszkańców (stan  na  31.12.2010 r.).  Pod 

względem zaludnienia, Dynów nie należy do licznie zamieszkanych terenów województwa 

Podkarpackiego.

Ludność 
ogółem

Wiek 
przedprodukcyjny

Wiek 
produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

6300
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

665 695 1916 2119 638 267

Na poziom liczby ludności wpływ mają również migracje. Od kilku lat obserwujemy 

negatywne zjawisko opuszczania miasta zwłaszcza przez ludzi młodych. Główną przyczyną 

migracji  jest  poszukiwanie  miejsca  pracy  oraz  mieszkań  zarówno  w  dużych  ośrodkach 

miejskich w Polsce jak i zagranicą.

2.3 Warunki klimatyczne

Klimat  Dynowa  zalicza  się  do  piętra  klimatu  podgórskiego.  Latem  przeważają  tu 

wiatry  zachodnie  i  południowo  –  zachodnie,  a  jesienią  i  zimą  wschodnie  i  północno  – 

wschodnie.  Przeciętna  roczna  ilość  odpadów  wynosi  750  –  800  mm.  Pokrywa  śnieżna 

utrzymuje się od 60 do 150 dni. Pierwsze przymrozki występują w październiku a ostatnie w 

maju.  Średnia  temperatura  roczna  waha  się  w  granicach  5o –  7oC.  W  ostatnich  latach 

występują jednak w całej Polsce liczne anomalie pogodowe.

2.4 Budowa geologiczna

Pod  względem  tektonicznym  obszar  Gminy  Miejskiej  Dynów  znajduje  się  

w obrębie  Karpat  fliszowych  –  warstw krośnieńskich  górnych  wykształconych  w postaci 

piaskowców  i  łupków.  Piaskowce  są  cienko  i  średnio  ławicowe  płytowe,  uwarstwione 

przekątnie  lub  laminaranie,  najczęściej  drobnoziarniste,  złożone  z  ziarn  kwarcu  z  obfitą 

domieszką miki, spokojnie z lepiszczem wapnistym. Sporadycznie występują w tym ogniwie 

kilkumetrowe  wkłady  piaskowców  gruboławicowych,  rozsypliwych  typu 

dolnokrośnieńskiego. Łupki rozwarstwiające piaskowce są barwy szarej, silnie margliste.



2.5 WARUNKI HYDROLOGICZNE

2.5.1 Wody powierzchniowe

Występujące na  terenie  Gminy  Miejskiej  Dynów  zasoby  wód  powierzchniowych 

pochodzą  wyłącznie  ze  zlewni  rzeki  San  tj:  San  i  jego  dopływy:  Dynówka,  Ulenka, 

Mynówka.  Jakość wód  powierzchniowych  na  terenie  Dynowa  prezentuje  się na  średnim 

poziomie.  Zróżnicowanie  walorów  jakościowych  i  użytkowych  zależne  jest  od  ilości  

i  jakości zanieczyszczeń pochodzenia naturalnego jak i powstałych w wyniku działalności 

człowieka. Do czynników naturalnych zaliczyć należy: eutrofizację, wymywanie składników 

humusowych, gnicie obumierającej szaty roślinnej oraz erozji wodnej i skał.  Z czynników 

wytworzonych sztucznie wymienić należy rozwój gospodarczy, przemysłowy, intensyfikacja 

rolnictwa.  Wskaźnikami  zanieczyszczeń wód  powierzchniowych  są czynniki 

fizykochemiczne  lub  biologiczne.  Najczęściej  zanieczyszczenia  chemiczne  i 

mikrobiologiczne  pochodzą ze  źródeł punktowych  oraz  powierzchniowych  związanych  z 

działalnością  człowieka.  Do  źródeł punktowych  należy  zakwalifikować zrzuty  ścieków 

oczyszczonych  jak  i  nieoczyszczonych.  Na  wpływ  jakości  wód  Sanu  mają  miejscowości 

położone wyżej Dynowa: Solina, Lesko, Sanok.

Ponadto poważnym problemem są zanieczyszczenia powierzchniowe typu rolniczego. 

Na  podgórskim  terenie  gminy  oraz  w  dolinie  Sanu  dobrze  rozwinięte  jest  rolnictwo 

szczególnie uprawa zbóż oraz roślin okopowych.

Dopływ  ścieków rolniczych  to  problem trudny  do  rozwiązania,  oczyszczanie  tego 

typów ścieków polega na tym, że ścieki rolnicze mają charakter powierzchniowy i ciężko je 

wychwycić.  Największym zagrożeniem jest produkcja roślinna, ponieważ wszelkie uprawy 

wymagają  obróbki  gleby.  Rośliny  okopowe (np.  buraki  czy  ziemniaki)  rosną  w rzędach, 

dlatego  część  gleby  jest  bez  roślin,  która  jest  podatna  na  erozję  i  wzmożony  spływ 

powierzchniowy.

Nawozy  mineralne  stosowane  nieracjonalnie  i  bezmyślnie,  stosowanie  tzw. 

gnojownicy  w  celu  podnoszenia  żyzności  gleby  przyczyniają  się  do  wzrostu  w  wodach 

powierzchniowych azotanów i soli fosforowych. Są to głownie czynniki wzmożenia procesu 

eutrofizacji.  Nie trzeba tłumaczyć,  jakie nieodwracalne zmiany środowiska może wywołać 

szybko  postępująca  eutrofizacja.  Mimo  to  rzeka  San  jest  nadal  uważana  za  jedną  z 

najczystszych  rzek  w  regionie,  a  nawet  w  skali  krajowej.  Ze  względu  na  swoją  rangę 

gospodarczą  i  przyrodniczą  San  objęty  jest  systematycznymi  badaniami  w  ramach 

monitoringu środowiska prowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 



w Rzeszowie. Rzeka kontrolowana jest na całej długości, od źródła do ujścia Wisły,  w 20 

przekrojach pomiarowo – kontrolnych w tym na terenie Dynowa.

San  jako  rzeka  o  zmiennym  charakterze  jest  skutecznym  neutralizatorem 

zanieczyszczeń,  jednak  występująca  duża  liczba  i  koncentracja  zrzutów  ścieków 

doprowadzonych kanalizacją oraz zanieczyszczenia dopływowe rowami, bądź dostające się 

wraz  z  dopływami  bocznymi  i  zniszczenia  powierzchniowe  typu  rolniczego  ograniczają 

wykorzystanie  turystyczno  –  rekreacyjnych,  przyrodniczych  

i konsumpcyjnych walorów rzeki. San jest siedliskiem wielu cennych gatunków flory i fauny 

w tym ryb z gatunku łososiowych.

2.5.2 Wody podziemne

Wody podziemne wypełniające  pory,  szczeliny lun kawerny skalne.  Ich zasobność 

zależy od wodochłonności skał miąższości warstwy wodonośnej. Wody podziemne znajdują 

się  często  na  kilku  poziomach,  uwarunkowanych,  przepuszczalnością  skał,  przy  czym 

największe  znaczenie  z  hydrologicznego  punktu  widzenia  mają  wody płytkie,  stanowiące 

retencję gruntową czynną, zużywaną na zasilanie rzek.

Występowanie wód podziemnych w powiecie rzeszowskim związane jest z wielkimi 

jednostkami geologicznymi, stanowiące jednocześnie regiony hydrologiczne. 

Czwartorzędowe  –  horyzont  wodonośny  jest  uzależniony  od  warunków  hydrologicznych. 

Poziom  ten  jest  związany  z  utworami  czwartorzędu  

i stanowią go wody gruntowe śródwarstwowe w obrębie glin,  przejawiające się w postaci 

sączeń.  Charakteryzują  się  lekko  napiętym  zwierciadłem wody.  Poziom ten  jest  zasilany 

drogą  infiltracji  odpadów  atmosferycznych.  Zasobność  tego  poziomu  jest  niewielka. 

Charakteryzują się wahaniami stanów zwierciadła wody w zależności od okresów mokrych 

lub suchych.

Trzeciorzędowy –  horyzont  wodonośny występuje  w utworach  fliszowych.  Wodonośność 

tych  utworów  jest  uzależniona  od  systemów  szczelin  i  spękań  

w  ławicach  piaskowców.  Są  to  wody  o  charakterze  szczelinowo-porowym.  Stopień 

zawodnienia  utworów  fliszowych  uzależniony  jest  głównie  od  intensywności  ich 

zeszczelinowania. Zwierciadło wody ma charakter naporowy i występuje na głębokości od 

kilku do kilkunastu metrów. p.p.t.

Dynów  zaliczany  jest  do  utworów  trzeciorzędowych  (warstwy  krośnieńskie)  

i czwartorzędowych, w których poziomy wodonośne związane są z warstwami piaszczystymi, 

które do głębokości 200 m stanowią około połowę profilu. Wydajność tych wód na większych 



głębokościach dochodzi do 200 m3/h, jednak w utworach płytszych, do głębokości 60-70 m, 

nie jest większa niż 30 – 40 m3/h.

Na wahania wód podziemnych  wpływają  zarówno czynniki  atmosferyczne  (opady, 

niedosyt wilgoci), jak i litologia warstw wodonośnych, położenie morfologiczne oraz związek 

zwierciadła  wód  podziemnych  z  wodami  powierzchniowymi.  Miejscami  wypływu  wód 

podziemnych  są  źródła,  dające  początek  ciekom  powierzchniowym.  Gęstość  źródeł  na 

Pogórzu Dynowskim waha się od 3 do 6 na km2. W miarę wzrostu głębokości zwiększa się 

mineralizacja wód podziemnych.

Pod względem jakości wody pozyskiwane z warstw fliszowych posiadają najczęściej 

dobre parametry fizyko-chemiczne. Pod względem bakteriologicznym jakość wód jest często 

uzależniona od stanu sanitarnego wokół ujęcia, a także od jakości wód płytszych poziomów 

wodonośnych.

Większość  zasobów  powiatu  rzeszowskiego  rozmieszczonych  jest  w  Głównych 

Zbiornikach Wód Podziemnych (GZWP). Na obszarze Gminy Miejskiej Dynów znajduje się 

jeden zbiornik o zasobach udokumentowanych: wody podziemne – Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych „Dolina Sanu” zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa nr KDH1/013/5927/97 z dnia 19 luty 1997 roku.

2.5.3 Podsumowanie

Wody  podziemne  charakteryzują  się  dobrą  jakością  (klasa  1b)  i  nie  wymagają 

uzdatniania. GZWP posiada obszary zasilane, które powinny być objęte najwyższą (ONO) lub 

wysoką ochroną (OWO), dlatego na obszarze GZWP obowiązują:

− Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wodne 

(składowisko odpadów, wylewiska niebezpiecznych przed przenikaniem do podłoża).

− Należy likwidować punkty bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych.

− Kontrolować działanie środków ochrony roślin i nawozów.

3. TURYSTYKA

Dynów posiada znakomite  warunki do rozwoju turystyki.  Urozmaicony krajobraz i 

bogata  przyroda  chroniona  jest  w  Parku  Krajobrazowym  Pogórza  Przemyskiego  oraz 

obszarze Natura 2000. Wyjątkowo atrakcyjne walory przyrodniczo krajobrazowe, bogactwo 

flory i fauny, czyste powietrze oraz wody rzek i potoków obfitych w ryby, wyznaczone szlaki 

turystyczne stwarzają szczególnie korzystne warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze 

środowiskiem naturalnym.



Główne  walory  tego  terenu  to  malownicze  położenie  geograficzne,  rzeka  San, 

nieskażone środowisko przyrodnicze, liczne zabytki,  szlaki turystyczne.  Walory te podnosi 

ponadto  bogata  historia,  interesujące  zabytki  architektury  i  żywy  po  dziś  dzień  folklor. 

Pozwala  to  na  organizację  wypoczynku  świątecznego-weekendowego,  wakacji  kolonii, 

zimowisk, obozów rajdów i spływów.

Obok wycieczek pieszych pobyt na dynowszczyźnie sprzyja uprawianiu sportów wodnych. 

San to  wymarzona  rzeka  dla  kajakarzy i  pontoniarzy.  Rzeka  na  tym odcinku ma  jeszcze 

górski charakter, tworzy malownicze przełomy. San w tym rejonie stwarza również świetne 

warunki dla wędkarstwa.

W  Dynowie  biorą  swój  początek  turystyczne  szlaki  biegnące  przez  tereny  Pogórza 

Dynowskiego: 

Niebieski – Dynów – Suwczyna – Krasiczyn – Przemyśl – Dynów – Jawornik Polski – Biała 

k/Rzeszowa – Rzeszów

Żółty – Dynów – Helusz – Łętownia – Przemyśl – Dynów – Ujazdy – Połomia - Czudec. 

Zielony – Dynów – Dubiecko – Pruchnik.

Szansą na rozwój turystyki w Dynowie jest kursująca na trasie Przeworsk – Dynów 

kolejka  wąskotorowa  –  Mały  Ekspres  „Pogórzanin”,  jeżdżący  przez  urokliwe  Pogórze 

Dynowskie – przyciąga dziś turystów i miłośników kolei nie tylko z Polski, ale i z Europy. 

Trasa  przejazdu  kolejki  jest  bardzo  atrakcyjna  i  wiedzie  przez  najdłuższy  tunel  kolei 

wąskotorowej w Szklarach (602 m).

W celu propagowania i rozwijania walorów turystycznych Pogórza powstał Związek 

Gmin  Turystycznych  Pogórza  Dynowskiego.  ZGTPD tworzą  gminy:  Dubiecko,  Dynów – 

gmina miejska, Dynów – gmina wiejska, Nozdrzec i Krzywcza. Powstał on w czerwcu 1996 

roku i został wpisany do rejestru związków międzygminnych. Siedzibą Związku jest miasto 

Dynów.  Związek  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej,  utrzymuje  się  ze  składek 

członkowskich, a przyjmuje realizację zadań publicznych tworzących go gmin w zakresie:

− rozwijanie  przemysłu  turystycznego  poprzez  budowę  i  rozbudowę  infrastruktury 

turystycznej i okołoturystycznej,

− rozwijania działań na rzecz ochrony środowiska oraz zabytków,

− edukacji krajoznawczej i ekologicznej.

4. OCENA STANU ŚRODOWISKA

Gmina Miejska Dynów należy do słabej uprzemysłowionych gmin miejskich powiatu 

rzeszowskiego.  Główne  kierunki  działalności  produkcyjnej  i  gospodarczej  to:  produkcja 



wyrobów  z  drewna  oraz  obróbka  drewna,  produkcja  rolna,  budownictwo,  działalność 

usługowa – handlowa i inne.

W  ewidencji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie 

wynika,  że  na  terenie  miasta  Dynowa  nie  występują  zakłady  zakwalifikowane  jako 

szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Stan środowiska w Gminie Miejskiej Dynów jest w zadowalającej formie, występują 

tu  korzystne  warunki  ekologiczne  sprzyjające  rozwojowi  ruchu  turystycznego, 

przyrodniczego  oraz  gospodarczego.  Ponadto  Dynów  jest  częściowo  objęty  Parkiem 

Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego oraz obszarem Natura 2000.

5. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

Porządkowanie gospodarki ściekowej jest bardzo ważnym elementem celu ogólnego, 

jakim powinno być  kompleksowe rozwiązanie  gospodarki  wodno – ściekowej  i  usuwania 

odpadów stałych w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Cel ten jest szczególnie 

ważny  z  punktu  widzenia  nie  tylko  poprawy  warunków  życia  mieszkańców,  rozwoju 

gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości   i funkcji turystyczno – rekreacyjnych gminy, ale 

przede wszystkim ochrony zasobów naturalnego środowiska.

5.1 Wodociągi oraz system zaopatrzenia w wodę

Podstawowym  źródłem  zaopatrzenia  w  wodę  w  Gminie  Miejskiej  Dynów  są 

indywidualne  studnie  kopane  oraz  wodociągi  komunalne.  Długość  sieci  rozdzielczej 

wodociągowej  w  mieście  wynosi  obecnie  6  km.  Dynów  zaopatrywany  jest  w  wodę  

z trzech ujęć wód podziemnych.

5.2 Kanalizacja

Łączna długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej w Dynowie wynosi 

ok.  37,7  km.  Do  kanalizacji  przyłączonych  jest  1187  gospodarstw  domowych,  z  której 

aktualnie korzysta 4750 mieszkańców miasta, co stanowi 75 % ogółu obywateli Dynowa.

W  ogólnym  bilansie  ścieków  odprowadzonych  w  sposób  zorganizowany  do  wód 

powierzchniowych  w  Gminie  Miejskiej  Dynów  dominują  ścieki  komunalne.

W  roku  2010  w  Gminie  Miejskiej  Dynów  powstało  ogółem  275  tyś.  m3 ścieków 

komunalnych,  z  czego  115  tyś.  m3 odprowadzonych  było  zbiorczym  systemem 

kanalizacyjnym i 2 tyś. m3 dostarczono taborem asenizacyjnym do oczyszczalni.  Pozostała 

część  ścieków  to  nieoczyszczone  lub  podczyszczone  indywidualnie  przez  gospodarstwa 

domowe.



Gmina Miejska Dynów systematycznie dąży do skanalizowania miasta. Zakłada się, 

że objęcie siecią kanalizacyjną 90 % obszaru miasta przyczyni się do zminimalizowania ilości 

ścieków  nieczyszczonych  odprowadzanych  do  gleb  oraz  wód  powierzchniowych.  Jest  to 

bardzo  ważny  aspekt  w  ochronie  wód  powierzchniowych  przed  szkodliwym  a  często 

nieodwracalnym działaniem ścieków komunalnych. 

5.3 Oczyszczalnia ścieków

Na terenie Gminy Miejskiej Dynów istnieje biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia 

ścieków. Obiekt położony jest w północnej części miasta Dynowa, na ogrodzonej działce o 

powierzchni 1,67 ha zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki San w km 232. Oczyszczalnia 

przeznaczona jest do oczyszczania ścieków miejskich – komunalnych, przemysłowych oraz 

częściowo opadowych. Przepustowość docelowa oczyszczalni wynosi 2200 m3/d. Aktualnie z 

uwagi na ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni,  eksploatowany jest jeden ciąg o 

przepustowości nominalnej 1200 m3/d. Ciągi pracują naprzemiennie w cyklach dwuletnich. 

Na ciągu nie eksploatowanym prowadzone są prace remontowe i konserwacyjne.

5.4 Zestawienie zadań podjętych w celu ochrony stosunków wodnych

1. Budowa części kanalizacji sanitarnej przy. ul. Piłsudskiego.

6. OCHRONA POWIETRZA

Badania  i  pomiary zanieczyszczeń powietrza,  wykonane  przez Wojewódzką Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Przemyślu wykazały, że stopień zanieczyszczeń mieści się w 

kategoriach wartości przyjętych dla obszarów specjalnie chronionych. Czyste powietrze na 

terenie  miasta  wynika  z  braku  większych  zakładów  pracy,  które  powodowały  emisję 

zanieczyszczeń. Do głównych zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Dynowa zaliczyć 

należy  zanieczyszczenia  komunalne  –  spalanie  paliw  (system  ogrzewania  domów)  oraz 

utylizację odpadów i ścieków w dalszej kolejności zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 

liniowych  (zanieczyszczenia  komunalne)  oraz  zanieczyszczenia  rolnicze.  Stopień 

koncentracji  źródeł  i  wielkości  emisji  w  mieście  jest  zróżnicowany.  Najliczniejszą  grupę 

stanowią punktowe źródła – są to komunalne i zakładowe kotłownie węglowe i gazowe oraz 

paleniska domowe. Jako czynnik grzewczy stosowne są najczęściej: węgiel kamienny,  gaz 

ziemny,  olej  opadowy  a  także  trociny  i  odpady  drzewne.  Udział  palenisk  domowych  w 



obszarze globalnej emisji  zanieczyszczeń z procesów spalania  jest  znaczący,  sprzyja  temu 

lokalizacja  tych  źródeł.  Na terenie  miasta  emitowane  są  gazy  i  pyły  głównie  ze  spalania 

energetycznego  paliw  stałych,  obszarze  palenisk  domowych  oraz  nieliczne  zakłady 

produkcyjne i usługowe oraz szkoły i zakłady opieki zdrowotnej.

Na obszarze Gminy Miejskiej Dynów średnie stężenie podstawowych zanieczyszczeń 

powietrza  (dwutlenek  siarki,  dwutlenek  azotu  i  pyłu  zawieszonego)  wykazują  tendencję 

rosnącą  w  porównaniu  z  latami  ubiegłymi,  nie  odnotowano  przekroczeń  dopuszczalnych 

stężeń  średniorocznych.  Stężenia  głównych  zanieczyszczeń  powietrza  charakteryzują  się 

zmiennością sezonową, jednak ograniczenie niskiej emisji spowodowało zmniejszenie różnic 

stężeń miedzy okresem grzewczym i wegetacyjnym.

6.1 Zestawienie zadań podjętych w celu ochrony powietrza atmosferycznego.

1.  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  Szkoły  Podstawowej  

i Przedszkola Miejskiego w tym:

- wymiana kotłów gazowych,

- zamontowanie kolektorów słonecznych,

- ocieplenie elewacji.

2. Zamontowanie kolektorów słonecznych w ośrodku „Błękitny San”.

7. GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami stanowi nieodłączną część w programie ochrony środowiska 

dla  Gminny  Miejskiej  Dynów.  Opis  gospodarki  odpadami  został  zamieszczony  w 

sprawozdaniu  z  realizacji  Gminnego  Planu Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  Dynowa za 

okres 2009-2010.

8. PRZYRODA I KRAJOBRAZ

Ochrona  przyrody  ma  na  celu  zapobieganie  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub 

zdegradowaniu elementów przyrody: dziko występujące gatunki flory i fauny oraz utworów 

przyrody nieożywionej a także zespołów tych utworów o wybitnych walorach przyrodniczych 

i  obszarów  chronionego  krajobrazu.  Przez  miasto  Dynów  przebiega  częściowo  Park 

Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego oraz  obszar  Natura 2000.  Miasto  charakteryzuje  się 

bogactwem gatunkowym flory i fauny oraz natury nieożywionej. Na terenie Dynowa można 

wyodrębnić kilka ekosystemów różniących się między sobą warunkami środowiskowymi, a 

tym  samym  zamieszkującą  je  fauną.  Każdy  z  nich  wymaga  specyficznych  zabiegów 

ochronnych.



8.1 Działania w celu zachowania różnorodności biologicznej Gminy Miejskiej Dynów

1. Ochrona siedlisk przyrodniczych.

2. Ochrona środowiska leśnego wraz z zalesieniem gatunków przeznaczonych na ten cel.

3. Zachowanie starych okazów drzew.

9.  DZIAŁANIA W ZAKRESIE MONITORINGU ŚRODOWISKA

1. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie oceny sanitarno-

epidemiologicznego  (badania  jakości  wody  pitnej  ujęć  wody  na  terenie  gminy, 

badania prowadzone są przynajmniej raz w roku na każdym ujęciu wody).

2. Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

3. Współdziałanie z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie.

4. Współdziałanie  z  Regionalnym  Zarządem  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie 

Inspektorat w Przemyślu.

10.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dynów” stanowi podstawowe narzędzie 

prowadzenia  polityki  ekologicznej  w  Gminie.  Podstawowym  założeniem  

w tworzeniu  programów  ochrony środowiska  na  wszystkich  szczeblach  od  krajowego do 

gminnego jest,  aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

efektywnego  zarządzenia  środowiskiem  oraz  zapewniła  skuteczne  mechanizmy  chroniące 

środowisko  przed  degradacją,  a  także  stworzyła  warunki  do  wdrożenia  wymagań 

obowiązującego w tym zakresie prawa.

Niektóre  z  zadań  obciążających  samorząd  gminy  wymaga  nakładów  znacznych 

środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawą, przyczyną braku ich realizacji. W 

tym  przypadku  ważną  sprawą  jest  określenie  konieczności  ich  wykonania  w  określonym 

czasie.  Prawo ochrony środowiska przewiduje wykonanie aktualizacji  programów ochrony 

środowiska,  co  4  lata,  co  umożliwi  doprowadzenie  zapisów  programu  do  zgodności  z 

obowiązującymi  przepisami.  Aktualnie  trwają  prace  przygotowawcze  do  sporządzenia 

aktualizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  

i  Programu  Ochrony  Środowiska,  które  zobrazują  w  sposób  szczegółowy stan  faktyczny 

środowiska i gospodarki odpadów z perspektywą na kolejne lata. 


