
Załącznik  

do OBWIESZCZENIA BURMISTRZA TYCZYNA  

z dnia 13 marca 2017 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-

2022” zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).  

 

1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 (LPR) został przygotowany, 

aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

w Gminie Tyczyn w celu dalszego przeznaczenia środków finansowych na działania w tym 

zakresie. Celem LPR jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wskazanych obszarów 

zdegradowanych poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, który zapewni przeciwdziałanie 

wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszy jakość życia 

mieszkańców. W ramach LPR wyznaczone zostały cele i działania sformułowane na podstawie 

zidentyfikowanych problemów i potrzeb, których celem jest ograniczenie lub eliminacja 

negatywnych.  

Cele główne i szczegółowe LPR zostały wskazane w rozdziale pt. Cele rewitalizacji – logika 

interwencji na stronach 64-65 projektu dokumentu. Projekty planowane do realizacji zgłoszone 

do LPR zostały zestawione w tabelach na stronach 67-68 oraz 88-120 projektu dokumentu.  

Projektowany dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ planowane do realizacji projekty 

nie zaliczają się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2020 jest jednym z ważniejszych 

narzędzi wprowadzania zmian na obszarze gminy, dlatego został opracowany w powiązaniu  

z istniejącymi dokumentacji strategicznymi w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Analiza projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji wykazuje spójność 

z głównymi celami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy  Tyczyn, a także zgodność z dokumentami 

strategicznymi ww. Zgodność zauważa się również z dokumentami dotyczącymi polityk 

sektorów społeczno-gospodarczych oraz dokumentów opisujących formy zagospodarowania 

przestrzennego w ujęciu gminy i regionu.  

Realizacja zadań zaproponowanych w LPR jest zgodna z priorytetami środowiskowymi 

określonymi w dokumencie strategicznym, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa 

Podkarpackie 2020 oraz wpływa na zrównoważony rozwój województwa. Spójna jest  

z priorytetem 4 Środowisko i energetyka. Zadania zawarte w LPR wpisują się w cele priorytetu: 
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Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi skutkami 

zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka 

oraz  

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności 

poprzez zrównoważony rozwój województwa.  

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego  

w dziedzinie ochrony środowiska 

Cel nadrzędny LPR jest zgodny z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju, przede 

wszystkim zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Cele 

szczegółowe LPR uwzględniają również aspekty środowiskowe wynikające z celów w zakresie 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (obejmuje 13 

gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj.: Boguchwałę, Chmielnik, Czarną, Czudec, 

Głogów Małopolski, Krasne, Lubenię, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlczę, 

Trzebownisko i Tyczyn), tj. działań w kierunku systematycznej poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, 

związanej za spalaniem paliw na terenie gminy oraz kreowania i utrzymania wizerunku Gminy 

Tyczyn, jako jednostki samorządowej, która w sposób racjonalny wykorzystuje energię i dba  

o jakość środowiska na swoim terenie.  

 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

Działania przedstawione w LPR mają powiązanie z problemem dotyczącym ochrony 

środowiska w Gminie Tyczyn takim jak zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Celami 

określonymi w LPR, które powinny poprawić sytuację w tym obszarze są: 

- modernizacja istniejących przestrzeni zieleni miejskiej,  

- poprawa estetyki miasta i gminy poprzez urządzanie terenów zielonych, 

- rozbudowa, modernizacja oraz poprawa stanu technicznego budynków użyteczności 

publicznej (m.in. działania termomodernizacyjne).  

2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań 

Zadania przewidziane do realizacji nie wiążą się z oddziaływaniem na środowisko o zasięgu 

ponadlokalnym, a także nie charakteryzują się długotrwałym i nieodwracalnym 

oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz 

wystąpieniem awarii przemysłowej.  

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych 

Działania planowane w dokumencie mają zasięg lokalny, w związku z czym nie przewiduje się 

wystąpienia oddziaływać skumulowanych ani transgranicznych mogących objąć terytorium 

innych państw. 

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska 

Realizacja planowanych działań nie jest związana z wystąpieniem ryzyka dla zdrowia ludzi ani 

nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z założonymi celami zakłada się, że 

realizacja działań spowoduje korzyści dla środowiska i przyczyni się do ograniczenia emisji do 

środowiska.  
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3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu 

Na terenie Gminy Tyczyn nie występują obszary o szczególnych właściwościach naturalnych 

lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące 

przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu.  

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym 
Na terenie Gminy Tyczyn znajduje się część Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu o powierzchni 941,60 ha. W skład chronionego obszaru wchodzi fragment wzgórz 

rozciągających się na południowy wschód od drogi z Kielnarowej do Chmielnika (wzdłuż 

doliny potoku Chmielnik) i na wschód od biegnącej doliną Strugu drogi wojewódzkiej nr 878 

z Rzeszowa do Dylągówki - na odcinku od Kielnarowej do granicy z gminą Błażowa. Najwyżej 

położoną partię wzgórz porasta tu 100-hektarowy kompleks leśny, tzw. Borkowski Las, poniżej 

rozciągają się malownicze pola i łąki poprzecinane jarami i zadrzewionymi dolinami potoków. 

Piękno obszaru gminy można podziwiać z ponad 20 miejsc określanych jako ciągi i punkty 

widokowe. Przez najciekawsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny Hyżnieńsko-Gwoźnickiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu przebiegają fragmenty szlaków turystycznych: 

żółtego Dookoła Rzeszowa oraz niebieskiego wiodącego z Rzeszowa do Dynowa. Zadania  

w ramach LPR będą realizowane w odległości co najmniej 5 km od tego obszaru.  

Na terenie Gminy Tyczyn nie ma obszarów podlegających ochronie zgodnie z prawem 

międzynarodowym, np. NATURA 2000. Najbliższym obszarem zlokalizowanym w odległości 

ok. 5,1 km mającym znaczenie dla Wspólnoty jest „Wisłok Środkowy z Dopływami” 

(PLH180030), natomiast inne obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000 znajdują się  

w większej odległości. 

 

                                                                                                         Burmistrz Tyczyna 

                                                                                                           Janusz Skotnicki 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515

