3
Spis treści:
UCHWAŁA
Tekst uchwały Nr XXI/143/2001 Rady Gminy Harasiuki z dnia 30.05.2001 r...............
WPROWADZENIE

7
8
15

1. Uwagi ogólne ................................................................................................................... 16
2. Podstawa prawna i zakres opracowania studium ........................................................ 17
3. Metoda i forma opracowania .......................................................................................... 17
UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY
1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z usytuowania gminy w obszarze
administracyjnych, przyrodniczym i społeczno – gospodarczym ..............................
2. Uwarunkowania przyrodnicze ........................................................................................
2.1. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego ......................................................
2.1.1. Położenie geograficzne i morfologia terenu ..........................................................
2.1.2. Budowa geologiczna .............................................................................................
2.1.3. Zasoby surowcowe ...............................................................................................
2.1.4. Klimat ....................................................................................................................
2.1.5. Środowisko wodne ................................................................................................
2.1.6. Środowisko atmosferyczne ...................................................................................
2.1.7. Gleby – stan zanieczyszczenia .............................................................................
2.1.8. Promieniowanie elektromagnetyczne....................................................................
2.1.9. Klimat akustyczny .................................................................................................
2.1.10. Ogólna ocena stanu środowiska ...........................................................................
2.1.11. Walory krajobrazowe ............................................................................................
2.1.12. Lasy, świat roślinny i zwierzęcy, system powiązań ekologicznych .......................
2.1.13. Zasoby przyrody objęte ochroną prawną ..............................................................
2.2. Zagrożenia środowiskowe ............................................................................................
2.2.1. Zagrożenia naturalne ............................................................................................
2.2.2. Zagrożenia antropogenne .....................................................................................
2.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego ...
2.3.1. Uwarunkowania ochronne wynikające z przepisów szczególnych i norm prawa
lokalnego ...............................................................................................................
2.3.2. Uwarunkowania ochronne obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych ...................................................................................................
2.3.3. Uwarunkowania wynikające z zagrożeń naturalnych ............................................
2.3.4. Uwarunkowania wynikające z przeobrażeń środowiska .......................................
3. Uwarunkowania kulturowe .............................................................................................
3.1. Wstęp ............................................................................................................................
3.2. Rozwój przestrzenny gminy ..........................................................................................
3.3. Spis zabytków architektury i obszarów wpisanych do rejestru ....................................
3.4. Jednostki architektoniczno – krajobrazowe na terenie gminy .......................................
3.4.1. Jednostki ukształtowania i pokrycia terenu ...........................................................
3.4.2. Jednostki historyczne ............................................................................................
3.5. Waloryzacja jednostek ..................................................................................................
4. Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej .................
4.1. Gospodarka rolna .........................................................................................................
4.2. Produkcja roślinna ....................................................................................................................
4.3. Produkcja zwierzęca .....................................................................................................
4.4. Struktura agrarna ......................................................................................................................
4.5. Formy władania ziemią .................................................................................................
4.6. Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej .....................
4.7. Uwarunkowania wynikające z własności gruntów ........................................................

19
20
21
21
21
21
22
23
23
25
26
27
27
28
28
29
32
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
36
48
49
49
49
50
52
52
53
54
55
56
56
57

4

5. Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców .........................................
5.1. Sytuacja demograficzna gminy Harasiuki .....................................................................
5.1.1. Sytuacja demograficzna gminy na tle powiatu niżańskiego ..................................
5.1.2. Sytuacja demograficzna wewnątrz gminy Harasiuki .............................................
5.1.3. Struktura wykształcenia ........................................................................................
5.1.4. Struktura zatrudnienia ...........................................................................................
5.2. Stan infrastruktury socjalnej gminy ...............................................................................
5.2.1. Oświata .................................................................................................................
5.2.2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna ....................................................................
5.2.3. Usługi kultury ........................................................................................................
5.2.4. Sport i turystyka ....................................................................................................
5.2.5. Usługi handlu, gastronomii i rzemiosła .................................................................
5.3. Rynek pracy ..................................................................................................................
5.4. Bezrobocie ....................................................................................................................
5.5. Zasoby mieszkaniowe ..................................................................................................
5.6. Ocena poziomu życia mieszkańców .............................................................................
6. Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania systemu transportowego .................
6.1. Komunikacja drogowa ..................................................................................................
6.1.1. Układ drogowy ......................................................................................................
6.1.2. Ocena funkcjonowania układu drogowego ...........................................................
6.1.3. Komunikacja zbiorowa ..........................................................................................
6.1.4. Komunikacja indywidualna ....................................................................................
6.1.5. Ruch rowerowy i pieszy ........................................................................................
6.1.6. Drogi transportu rolniczego ...................................................................................
6.2. Komunikacja kolejowa ..................................................................................................
6.2.1. Linia kolejowa normalnotorowa .............................................................................
6.2.2. Linia kolejowa szerokotorowa LHS .......................................................................
7. Uwarunkowania wynikające z wyposażenia i obsługi uzbrojenia technicznego .......
7.1. Elektroenergetyka .........................................................................................................
7.2. Telekomunikacja ...........................................................................................................
7.3. Zaopatrzenie w gaz ......................................................................................................
7.4. Zaopatrzenie w wodę ....................................................................................................
7.4.1. Ujęcie wody „Sieraków” ........................................................................................
7.4.2. Ujęcie wody „Huta Krzeszowska” .........................................................................
7.4.3. Ujęcie wody „Krzeszów Górny” .............................................................................
7.5. Gospodarka ściekowa ..................................................................................................
7.6. Gospodarka odpadami .................................................................................................
7.7. Regulacja stosunków wodnych .....................................................................................
8. Uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony ludności przed zagrożeniami
żywiołowymi .....................................................................................................................
8.1. Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne .............................................................................
8.1.1. Zagrożenia powodziowe .......................................................................................
8.1.2. Zagrożenia pożarowe ...........................................................................................
8.1.3. Zagrożenia chemiczne ..........................................................................................
8.1.4. Skażenia promieniotwórcze ..................................................................................
9..Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu .....................................................................................................................
9.1. Charakterystyka stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego gminy ..........
9.2. Działania na rzecz prawidłowego zagospodarowania gminy ........................................
10. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów
publicznych .....................................................................................................................
11. Podstawowe problemy gminy i szanse ich rozwiązania ..............................................

58
58
58
59
62
62
63
63
65
67
68
69
70
71
72
73
75
75
75
76
77
77
79
79
79
79
79
80
80
82
86
86
86
87
87
88
89
92
95
95
95
95
95
96
97
97
97
98
102

5

POLITYKA ROZWOJU I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .......... 105
CELE I KIERUNKI ROZWOJOWE ........................................................................................... 107
1. Cele i kierunki rozwojowe ............................................................................................... 108
2. Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy .... 110
ZASADY ROZWOJU I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ ........................................... 113
1. Polityka w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego ................
1.1. Ochrona wód powierzchniowych ..................................................................................
1.2. Ochrona wód podziemnych ..........................................................................................
1.3. Ochrona powietrza atmosferycznego ...........................................................................
1.4. Ochrona zasobów surowcowych, ochrona powierzchni ziemi ......................................
1.5. Ochrona gruntów rolnych i leśnych ...............................................................................
1.6. Obszary i obiekty prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody
i proponowane do ochrony ...........................................................................................
1.7. System powiązań ekologicznych – tereny otwarte .......................................................
1.8. Ochrona przed zagrożeniem powodziowym .................................................................
1.9. Ochrona klimatu akustycznego .....................................................................................
1.10. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym .............................................
2. Polityka w zakresie ochrony środowiska kulturowego ................................................
2.1. Wytyczne ogólne ..........................................................................................................
2.2. Strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego .............................................
3. Polityka zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej .................................
3.1. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej ..................................................................
4. Polityka rozwoju społeczno – gospodarczego .............................................................
4.1. Prognoza rozwoju demograficznego ............................................................................
4.2. Prognoza zmian jakości życia mieszkańców ................................................................
4.2.1. System obsługi ludności gminy .............................................................................
4.2.2. Standardy obsługi ludności ...................................................................................
4.3. Prognoza rynku pracy ...................................................................................................
4.4. Hipoteza warunków mieszkaniowych ...........................................................................
4.4.1. Rozwój mieszkalnictwa .........................................................................................
4.4.2. Polityka mieszkaniowa ..........................................................................................
5. Polityka rozwoju systemu transportowego ...................................................................
5.1. Ustalenia podstawowych działań dla poprawnego funkcjonowania i rozwoju systemu
transportowego .............................................................................................................
5.1.1. Weryfikacja istniejącej sieci drogowej ...................................................................
5.1.2. Modernizacja sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych ........................
5.1.3. Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowych .........................................
5.1.4. Drogi transportu rolniczego ...................................................................................
5.1.5. Bezpieczeństwo ruchu ..........................................................................................
5.1.6. Ruch pieszy i rowerowy ........................................................................................
5.1.7. Miejsca parkingowe ..............................................................................................
5.1.8. Współpraca samorządów i fundusze pomocowe ..................................................
5.2. Komunikacja kolejowa ..................................................................................................
5.2.1. Linia kolejowa normalnotorowa .............................................................................
5.2.2. Linia kolejowa szerokotorowa LHS .......................................................................
6. Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej ...............................................
6.1. Elektroenergetyka .........................................................................................................
6.2. Telekomunikacja ...........................................................................................................
6.3. Zaopatrzenie w gaz ......................................................................................................
6.4. Zaopatrzenie w ciepło ...................................................................................................
6.5. Zaopatrzenie w wodę ....................................................................................................
6.6. Gospodarka ściekowa ..................................................................................................
6.7. Gospodarka odpadami .................................................................................................
6.8. Regulacja stosunków wodnych .....................................................................................

114
114
114
115
115
115
116
119
119
120
120
121
121
122
123
125
126
126
127
127
128
130
131
131
132
133
133
133
133
134
134
135
136
136
136
137
137
137
138
138
139
140
140
140
140
141
141

6

7. Polityka w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami żywiołowymi ..................
7.1. W zakresie budownictwa ochronnego ..........................................................................
7.2. W zakresie alarmowania ...............................................................................................
7.3. W zakresie zaciemniania ..............................................................................................
7.4. W zakresie zaopatrzenia w wodę .................................................................................
7.5. W zakresie urządzeń specjalnych ................................................................................
7.6. W zakresie energetyki ..................................................................................................
7.7. W zakresie formy przestrzennej i struktury wewnętrznej ..............................................
8. Polityka realizacji przedsięwzięć publicznych gminy ..................................................
8.1. Gospodarowanie mieniem komunalnym ......................................................................
8.2. Realizacja przedsięwzięć publicznych ..........................................................................
8.3. Promocja gminy ............................................................................................................
8.4. Polityka lokalizacyjna ....................................................................................................
8.5. Określenie obszarów, dla których sporządzenie planów miejscowych jest
obowiązkowe lub pożądane z uwagi na istniejące uwarunkowania .............................

142
142
142
142
142
142
142
142
143
143
145
147
148

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE ......................................................................................................

151

148

Bibliografia .................................................................................................................... 152
Wykaz mapek i schematów .......................................................................................... 154
ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................ 155
Wykaz obiektów, urządzeń produkcyjnych i usługowych w gminie Harasiuki
pokazanych
na
planszy
Nr
1
„Diagnoza
stanu 156
istniejącego” ........................................
Zbiorcze zestawienie Jednostek Architektoniczno – Krajobrazowych gminy Harasiuki 159
DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE (WYCIĄG) .............................................................. 161

Rada Gminy Harasiuki

Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Harasiuki
Załącznik Nr I
do Uchwały Nr XXI/143/2001 Rady Gminy Harasiuki z dnia 30.05.2001 r.

HARASIUKI 2001

2
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
39-400 Tarnobrzeg ul. M.Dąbrowskiej 15

Główny projektant:
mgr Władysław Gurdak - upr. urb. Nr 1094/90
39-460 Nowa Dęba, ul. Cegielniana 4
tel. (0-15) 846-21-45

Zespół autorski:

mgr Władysław Gurdak

Wprowadzenie
Powiązania funkcjonalno – przestrzenne gminy
Cele i zadania rozwojowe
Polityka realizacji przedsięwzięć publicznych

Anna Matyka

Wartości środowiska przyrodniczego

mgr Jerzy Zub
mgr Leszek Polanowski

Ochrona dziedzictwa kulturowego

mgr inż. Aniela Grądziel

Problematyka zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej

mgr Barbara Kokot

Polityka rozwoju w sferze społeczno - gospodarczej

mgr inż. Zbigniew Kotulski
inż. Maria Mróz

Kierunki i zasady rozwoju systemów transportowych

mgr inż. Jan Sadecki
mgr inż. Janina Wiącek

Kierunki i zasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej

tech. Jolanta Kocoń
tech. Elżbieta Skalska
tech. Aldona Chmiel

Opracowanie graficzne

tech. Jacek Morawski

Opracowanie techniczne, skład, redakcja komputerowa, zdjęcia

3
Spis treści:

4

5

6

7

UCHWAŁA

8
Uchwała Nr XXI/143/2001
Rady Gminy Harasiuki
z dnia 30.05.2001 r.
w sprawie:
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Harasiuki
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
– tekst jednolity (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 – z późn. zm.) Rada Gminy Harasiuki postanawia co następuje:
§1
Uchwala Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Harasiuki jako akt kierownictwa wewnętrznego określający politykę przestrzenną gminy.
§2
Ilekroć w dalszej części uchwały mowa o „Studium”, należy przez to rozumieć Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki.
§3
Studium stanowić będzie dokument ułatwiający przygotowanie lub podejmowanie decyzji
przez Zarząd Gminy w odniesieniu do lokalnych przedsięwzięć dla realizacji celów
publicznych, działalności wymagającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenów na obszarach nie objętych planami miejscowymi a także dokumentem, na podstawie
którego następować będzie koordynacja działań związanych z zagospodarowaniem terenów
na obszarze gminy.
§4
Zadaniem „Studium” jest określenie polityki przestrzennej a w jej ramach szeregu działań:
1.
2.
3.
4.

Koordynujących zakres i kolejność sporządzania planów miejscowych oraz wydawanie
innych przepisów gminnych w zakresie gospodarki przestrzennej.
Negocjacyjnych związanych między innymi z wprowadzaniem zadań rządowych do
planów miejscowych oraz z uwzględnieniem interesów gminy w polityce regionalnej.
Inspirujących aktywną rolę władz gminy na rzecz rozwoju przestrzennego.
Promujących rozwój ekonomiczny.
§5

Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego gminy wyrażone zostały poprzez realizację
najważniejszych celów:
1.
2.
3.
4.

Poprawę jakości życia społeczeństwa według zasady „tworzenia szans dla każdego”.
Umacnianie rozwoju ekologicznie zrównoważonego (ekorozwoju).
Generowanie efektywnego rozwoju.
Ochronę dziedzictwa kulturowego.
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§6
Wyznacza się obszary funkcjonalne, które pozwolą na realizację celów, o których mowa
w § 4:
I. Strefa wartości przyrodniczych i kulturowych
Obszar ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego swoim zasięgiem
obejmuje obszary systemów ekologicznych w ramach których wydzielono:
1.
2.
3.
4.

tereny i obiekty, które na mocy ustaw szczególnych objęte są ochroną prawną,
systemy ekologiczne obejmujące tereny doliny Tanwi, zieleni istniejącej
i projektowanej (do zalesienia),
tereny ochrony wód podziemnych i powierzchniowych,
tereny atrakcyjne krajobrazowo określone strefą kontynuacji tradycji.

Podstawowymi działaniami w tych obszarach winna być ochrona i konserwacja wartości
naturalnych oraz rekultywacja zniszczonych elementów krajobrazu naturalnego. Działalność
inwestycyjna winna ograniczać się do:
1.
2.

budowy i rozbudowy obiektów, urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,
których funkcjonowanie nie jest sprzeczne z wymogami ochrony środowiska,
wprowadzenia zmian w ukształtowaniu i pokryciu naturalnym terenu poprawiających
walory obszaru.
II. Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej i gospodarki leśnej

Obejmuje tereny zagospodarowania i użytkowania rolniczego przeznaczone jako źródło
utrzymania ludności rolniczej oraz jako zaplecze żywnościowe dla okolicznych miast.
W ramach całego obszaru wskazano:
1.
2.
3.

4.

Tereny rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze zabudowy.
Tereny preferowane do rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem obszarów na których
przeprowadzone zostały prace melioracyjne.
Tereny o zróżnicowanych warunkach rozwoju rolnictwa wynikające z ograniczeń:
a) gruntowo – wilgotnościowych,
b) mikroklimatycznych i higieny atmosfery,
c) zagrożeń powodziowych.
Tereny, o których mowa w pkt 2 wyłączone zostały z zabudowy z wyjątkiem
niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
Na terenach określonych w pkt 3 wskazana jest realizacja działań związanych z:

1.
2.
3.
4.

przetwórstwem rolno – spożywczym i dystrybucją produktów rolnych,
produkcją (uprawą) roślin przemysłowych,
budową systemów i urządzeń wodno – melioracyjnych służących poprawie jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
maksymalne ograniczenie wnoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
poprzez obowiązek uwzględniania w projektach budowlanych wyników badań
hydrogeologicznych.
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III. Strefa rozwoju gospodarczego i przekształceń
Obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych oraz rozproszoną zabudowę
drobnej wytwórczości. W ramach całego obszaru wydzielono:
1.
2.
3.
4.

Obszary wielofunkcyjne z preferowaną funkcją usług publicznych jako centrum
administracyjno-kulturalno-usługowe gminy z uzupełniającą funkcją mieszkaniową.
Obszary wielofunkcyjne preferowane do lokalizacji intensywnej zabudowy
mieszkaniowej wyposażone w sieć usług podstawowych.
Obszary zabudowy ekstensywnej o charakterze mieszkaniowym typu letniskowo –
rekreacyjnego oraz urządzeń i usług obsługi turystyczno – rekreacyjnej.
Obszary przekształceń i rozwoju gospodarczego obejmujące dotychczasowe tereny
poprzemysłowe oraz tereny obecnej i potencjalnej produkcji rzemieślniczej. Tereny te
mogą być w dalszych ciągu w ramach przeprofilowania produkcji (w razie potrzeby)
objęta programem działalności inwestycyjnej o funkcjach wynikających z potrzeb
środowiska lokalnego.
§7
Ustala się następujące kierunki polityki przestrzennej.

1.

2.

3.

4.

Podstawowe ustalenia polityki przestrzennej w odniesieniu do gminy Harasiuki dotyczą
zapewnienia warunków rozwoju zrównoważonego tj. takiej organizacji przestrzennej,
która eliminowałaby ilość konfliktów między ochroną środowiska
i dóbr kultury a rozwojem gospodarczym i działaniami na rzecz poprawy warunków
życia mieszkańców.
Dla funkcjonowania i realizacji ponadlokalnych celów publicznych do podstawowych
zadań polityki przestrzennej gminy Harasiuki należą:
a) stworzenie warunków przestrzennych dla poprawy jakości życia mieszkańców,
b) stworzenie warunków przestrzennych dla ożywienia życia gospodarczego gminy,
c) zwiększenie efektywności gospodarowania terenami oraz zapewnienie warunków
ładu przestrzennego.
W zakresie poprawy warunków życia mieszkańców kierunki polityki przestrzennej
dotyczą:
a) zapewnienia odpowiedniej wielkości terenów mieszkaniowych w obszarach
posiadających szczególnie predyspozycje dla rozwoju tej funkcji w warunkach nie
stwarzających istotnych kolizji z występującymi zasobami przyrodniczo –
krajobrazowymi i uwarunkowaniami ochrony środowiska oraz zasobami
kulturowymi,
b) tworzenia warunków dla rozwoju inicjatyw ludności zmierzających do
uruchomienia działalności związanej z obsługą ludności w zakresie usług
komercyjnych (handel, gastronomia, rzemiosło usługowe i inne),
c) ustalenia przestrzennych warunków sprzyjających rozbudowie systemu
infrastruktury technicznej,
d) doskonalenia systemu komunikacyjnego oraz zapewnienia warunków dostępności
dla wyznaczonych terenów mieszkaniowych.
W odniesieniu do ożywienia życia gospodarczego w obszarze gminy poza
wspomnianym tworzeniem warunków dla uruchomienia działalności związanej
z obsługą ludności politykę przestrzenną należy ukierunkować na:
a) zapewnienia przestrzennych warunków realizacji inwestycji strategicznych
w obszarach przydatnych dla tych celów w ramach istniejącego zainwestowania
oraz wyznaczenie nowych terenów dla tych inwestycji w obszarach ustalonych dla
urbanizacji pod warunkiem spełnienia wymogu ich nieuciążliwości dla otoczenia,
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5.

6.

b) wyznaczenie nowych terenów dla rozwoju funkcji gospodarczych,
c) wspieranie inicjatyw lokalnej ludności w zakresie uruchomienia drobnej
działalności gospodarczej,
d) tworzenie warunków dla rozwoju przyjaznych dla środowiska rolniczych
gospodarstw ekologicznych oraz agroturystycznych w obszarach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.
Zwiększenie efektywności gospodarowania przestrzenią dotyczy zarówno
gospodarowania terenami, jak i zasobami kubaturowymi i jest związane z:
a) intensyfikacją użytkowania terenów poprzez uzupełnienia lub rozbudowę
istniejącej zabudowy,
b) przeciwdziałaniu rozproszeniu zabudowy,
c) zmianą funkcji lub charakteru niektórych,
d) racjonalnym gospodarowaniu istniejącymi obiektami.
Powyższe wiąże się z prawidłowym wykorzystaniem istniejącego oraz projektowanego
uzbrojenia, a konsekwencją tych działań winno być osiągnięcie poprawy ładu
przestrzennego.
Bardzo istotnym w zakresie ładu przestrzennego jest określenie skali, typu i formy
nowej zabudowy, w tym szczególnie jednorodzinnej dla zharmonizowania
z krajobrazem oraz najbliższym otoczeniem poprzez wykonanie, a następnie tworzenie
zachęt dla stosowania katalogu powtarzalnych projektów uwzględniających elementy
regionalnej architektury.
§8

Przyjmuje się następujące kierunki i zasady rozwiązań komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1.
2.
3.

4.

W zakresie komunikacji drogowej.
Układ komunikacji drogowej oparty jest na drodze wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze –
Biłgoraj oraz sieci dróg powiatowych i gminnych wymagających modernizacji.
W zakresie komunikacji kolejowej.
Przyjmuje się dostosowanie do założeń polityki transportowej państwa zgodnie
z programem restrukturyzacji kolei.
W zakresie elektroenergetyki.
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywać się będzie z GPZ 110/15 kV
„Biłgoraj” i „Rudnik” do czasu wybudowania projektowanego GPZ 110/15 kV
„Harasiuki” i linii 110 kV zasilającej ten GPZ z nacięcia istniejącej linii 110 kV „Nisko
– Biłgoraj”. Planowana jest również budowa linii napowietrznych średnich napięć
w celu powiązania projektowanego GPZ-tu z istniejącą siecią, oraz domknięć linii 15
kV. Inwestor – Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. planuje w/w budowę do 2015 r.
Perspektywiczny wzrost zapotrzebowania mocy przez nowych odbiorców jak również
dla zapewnienia dostaw energii istniejącym odbiorcom o właściwych parametrach
realizowany będzie poprzez budowę w/w GPZ-tu wraz z linią zasilającą 110 kV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, sieci średniego i niskiego napięcia, remont sieci
niskiego napięcia. W najbliższej perspektywie w/w inwestycje planowane są
w miejscowości: Huta Stara, Huta Podgórna.
W zakresie telekomunikacji.
Zapewnienie łączności telefonicznej i wszelkich usług dodanych oferowanych przez
TP S.A. wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy odbywać się będzie przez:
a) Rozbudowę istniejących central cyfrowych w Harasiukach, Hucisku i Hucie
Krzeszowskiej,
b) Rozbudowę sieci miejscowej przez TP S.A. – OT w Tarnobrzegu,
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5.

6.

7.

8.

9.

c) Rozwój telefonii komórkowej.
W zakresie zaopatrzenia w gaz.
Zakłada się docelowe pokrycie bilansowych potrzeb mieszkańców gminy poprzez:
a) Rozbudowę istniejącego układu sieci średnioprężnej od stacji redukcyjno –
pomiarowej Kopki,
b) Realizację sieci średnioprężnej od projektowanej stacji redukcyjno – pomiarowej
Jarocin dla sołectw: Maziarnia, Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Podgórna, Szeliga,
Huta Stara, Huta Nowa, Żuk Stary, Żuk Nowy.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło.
Dla rozwiązań lokalnych jako podstawowy kierunek wskazuje się podtrzymanie
i wspieranie tendencji i zastępowanie mało sprawnych, uciążliwych dla środowiska
lokalnych kotłowni przez nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące gaz i olej jako
czynniki grzewcze.
W zakresie zaopatrzenia w wodę.
Uznaje się że jest możliwe w oparciu o istniejące udokumentowane zasoby wód
wgłębnych pełne pokrycie potrzeb bilansowych w oparciu o następujące ujęcia wody:
a) Ujęcie „Krzeszów Górny” zabezpieczające potrzeby sołectw: Krzeszów Górny,
Nowa Wieś, Hucisko, Ryczki, Wólka. Docelowo ustala się zaopatrzenie w wodę
w/w sołectw z udokumentowanych zasobów ujęcia „Nowa Wieś”, po realizacji
stacji uzdatniania i wodociągu zasilą istniejący układ sieci.
b) Ujęcie „Sieraków” zabezpieczające potrzeby sołectw: Harasiuki, Sieraków, Kusze,
Derylaki, Łazory, Rogóźnia, Banachy.
c) Ujęcie „Huta Krzeszowska” zabezpieczające potrzeby sołectw: Huta Krzeszowska,
Huta Nowa, Huta Stara, Huta Podgórna, Gózd, Żuk Stary, Maziarnia. Należy
zrealizować sieć wodociągową dla sołectwa Żuk Nowy.
Sołectwo Szeliga obsługiwane będzie z SUW Ciosmy (gm. Biłgoraj) a przysiółek
Maziarnia – Pęk od strony Deputat (gm. Jarocin).
Jako rozwiązanie kierunkowe uznaje się potrzebę spięcia wszystkich wodociągów
w układ pierścieniowy rozdzielczy.
W zakresie gospodarki ściekowej.
Wyznacza się trzy podstawowe obszary w których będzie stosowany grupowy system
oczyszczania ścieków:
a) Obszar systemowy zlewni oczyszczalni ścieków Harasiuki obejmujący swym
zasięgiem sołectwa Kusze, Sieraków, Łazory, Derylaki, Rogóźnia, Banachy,
Harasiuki,
b) Obszar systemowy zlewni oczyszczalni ścieków Nowa Wieś obejmujący swym
zasięgiem sołectwa: Ryczki, Krzeszów Górny, Wólka, Nowa Wieś,
c) Obszar systemowy zlewni oczyszczalni ścieków Huta Krzeszowska obejmujący
swym zasięgiem sołectwa: Huta Nowa, Huta Stara, Huta Podgórna, Szeliga,
Maziarnia, Żuk Stary, Huta Krzeszowska.
Dla pozostałych sołectw jak również dla zabudowy rozproszonej możliwa jest realizacja
indywidualnych systemów gromadzenia i dowozu ścieków do punktów zlewnych lub
realizacji lokalnych systemów utylizacji.
W zakresie gospodarki odpadami.
Jako podstawowe zadanie uznaje się zorganizowanie systemu selektywnego
gromadzenia, odbioru i zagospodarowania odpadów na obszarze gminy w oparciu
o istniejące składowisko w Harasiukach i projektowane docelowe składowisko w Hucie
Nowej.
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10. W zakresie regulacji stosunków wodnych.
Za podstawowe zadanie uznaje się odbudowę istniejących systemów melioracji
szczegółowych obiektu „Kurzynka” oraz utrzymanie, eksploatację urządzeń wodnych
i melioracyjnych szczegółowych poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej
na obiektach: „Krzeszów Górny – Borowina”, „Krzeszów Górny – Podolszynka”,
„Krzeszów Górny – Malennik”, „Krzeszów – Brzezina”.
§9
Wyznacza się obszary, dla których ustala się obowiązek sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:
- Obszar wielofunkcyjny z preferowaną funkcją usług publicznych w Harasiukach,
- Obszar wielofunkcyjny z preferowaną funkcją usług publicznych w Hucie Krzeszowskiej.
§ 10
Zobowiązuje się Zarząd Gminy do realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy
w oparciu o kierunki i zasady przyjęte w „Studium”.
§ 11
Integralną część uchwały stanowią:
Załącznik Nr I
zawierający część opisową polityki
przestrzennego na obszarze gminy.

rozwoju

i

kierunków

zagospodarowania

Załącznik Nr II
zawierający część rysunkową:
plansza Nr 1. Kierunki i zasady polityki przestrzennej 1:15 000
plansza Nr 2. Kierunki i zasady polityki przestrzennej – infrastruktura techniczna 1:15 000
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Harasiuki.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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WPROWADZENIE
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1. Uwagi ogólne
Studium, jak wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, a pośrednio z innych ustaw związanych z planowaniem przestrzennym oraz
regulacji prawnych dotyczących kompetencji samorządów, jest osią lokalnego systemu
planowania. Stwierdzenie to opiera się na następujących przesłankach:
 Studium jest jedynym dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej
gminy. Jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej
prowadzonej przez samorząd. W odróżnieniu od strategii rozwoju społeczno gospodarczego jest dokumentem z mocy ustawy obowiązkowo sporządzanym przez
każdą gminę, podczas gdy decyzja o sporządzaniu strategii podejmowana jest
dobrowolnie, przez zainteresowane gminy. Przedmiotem studium są dwojakiego
rodzaju treści:
 treści związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji gminy
i uwarunkowań jej rozwoju, dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju
zgodnie z wymaganiami art. 6 ust. 4 (UZP),
 treści określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej,
a więc podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorząd, zgodnie
z art. 6 ust. 5 ustawy.
 Potrzeba powiązania kierunków zagospodarowania przestrzennego z ogólnymi celami
rozwoju gminy wymaga poszukiwania związków rozwoju przestrzennego z podstawami
rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, a zatem wymusza konieczność osadzenia
rozwiązań przestrzennych w realiach społeczno - ekonomicznych.
 Do opracowanych planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydawanych bez planu miejscowego, studium powinno być
najważniejszym punktem odniesienia i źródłem informacji koordynacyjnych. Nie
chodzi tu tylko o formalną spójność tych dokumentów, ale o racjonalną zgodność
działań i konsekwencję w realizacji obranych kierunków rozwoju przestrzennego,
ustalanych na etapie studium w oparciu o diagnozę uwarunkowań i sprecyzowane cele
rozwoju gminy.
 Studium jest dokumentem, który zawiera m.in. bardzo szeroki zestaw informacji na
temat środowiska gminy, jej społeczności i gospodarki. Władze gminy, chcąc
opracować i przedstawić mieszkańcom koncepcję rozwoju przestrzennego gminy (bądź
jej zmiany) muszą dysponować rzetelną bazą informacyjną uzasadniającą przyjęte
rozwiązania. Temu służy część analityczna studium i zgromadzony zasób informacji,
który po uporządkowaniu winien być systematycznie uaktualniany i wzbogacany, tak
aby potem mógł być każdorazowo wykorzystywany nie tylko dla realizacji polityki
przestrzennej, ale także dla promocji rozwoju gminy, sporządzania programów
gospodarczych i inwestycyjnych, oraz opracowania ofert ukierunkowanych na
potencjalnych inwestorów.
Część informacyjna studium jest zatem dobrą podstawą do budowy gminnego systemu
informacji przestrzennej, który w procesie zarządzania gminą w warunkach gospodarki
rynkowej okazuje się nieodzowny.
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Reasumując: podstawowymi zadaniami studium są:
 Rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów,
związanych z jej rozwojem,
 Sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki
przestrzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego,
 Stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów,
 Promocja rozwoju gminy.

2. Podstawa prawna i zakres opracowania studium
 Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym art. 6 ust. 1 - 7 (tekst
jednolity Dz.U. z 1999, Nr 15, poz. 139).
 Uchwała Nr XXII/122/97 z dnia 29.04.1997 r. Rady Gminy Harasiuki o przystąpieniu
do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Harasiuki.
 Zasięg opracowania „Studium” obejmuje teren o powierzchni 168 km2 w aktualnych
granicach administracyjnych gminy Harasiuki.

3. Metoda i forma opracowania
Metoda opracowania „Studium” wyłania się z założonego efektu końcowego. Istnieje
szereg warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby opracowane studium było dokumentem
odpowiadającym wymaganiom ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, spełniało
wymienione powyżej zadania a także odzwierciedlało specyfikę obszaru gminy.
Najważniejsze z tych warunków to:
 wola polityczna władz samorządowych do sporządzenia dokumentu ukazującego
społeczeństwu koncepcję rozwoju przestrzennego gminy i sposoby jej realizacji w tym źródła finansowania oraz warunki organizacyjne umożliwiające niezbędne
działania,
 dostępny zasób informacji o gminie i jej zewnętrznym otoczeniu pozwalający na
wiarygodne określenie uwarunkowań rozwoju,
 funkcjonowanie lokalnego systemu planowania rozwoju gminy umożliwiające
przenoszenie treści studium do innych dokumentów planistycznych o charakterze
operacyjnym (programy) i regulacyjnym (plany miejscowe).
Dla zapewnienia sprawnego przebiegu prac oraz uzyskania pożądanych efektów
merytorycznych, niezbędnym było nawiązanie ścisłej współpracy zespołu autorskiego
z przedstawicielami samorządu lokalnego, któremu na bieżąco prezentowano wyniki
opracowania wg zakończonych faz.
Ocenie poddano:
 jakość bazy informacyjnej,
 kompleksowość występujących uwarunkowań,
 hierarchizacja występujących problemów przestrzennych,
 kierunki długofalowej polityki przestrzennej.
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Ostateczny wynik prac projektowych zawarty jest w części:
 graficznej zawierającej rysunki:
- Nr 1.
Diagnoza stanu istniejącego
- Nr 2.
Diagnoza stanu istniejącego – infrastruktura techniczna
- Nr 3.
Środowisko przyrodnicze i waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
- Nr 4.
Wartości środowiska kulturowego (3 mapy)
- Nr 5.
Uwarunkowania przestrzenne
- Nr 6.
Kierunki i zasady polityki przestrzennej
- Nr 7.
Kierunki i zasady polityki przestrzennej – infrastruktura techniczna

Skala:
1:10 000
Skala:
1:15 000
Skala:
1:15 000
Skala:
1:15 000
Skala:
1:15 000
Skala:
1:15 000
Skala:
1:15 000

 opisowej zawierający charakterystyką stanu istniejącego, uwarunkowań rozwoju oraz
polityki i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
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UWARUNKOWANIA
REALIZACJI CELÓW
ROZWOJU
PRZESTRZENNEGO
GMINY
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1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z usytuowania gminy
w obszarze administracyjnym, przyrodniczym i społeczno gospodarczym
Gmina Harasiuki należy do większych obszarowo gminy województwa podkarpackiego,
usytuowana jest na pograniczu z województwem lubelskim. Administracyjnie gmina wchodzi
w skład powiatu niżańskiego.
Najbliższe ośrodki o funkcji powiatowej położone w odległościach 20 km (Biłgoraj)
i 30 km (Nisko) wzmacniają rangę Harasiuk jako ośrodka gminnego pełniącego funkcję
administracyjną, usługową, kulturalną na rzecz pozostałych wsi gminnych.
W układzie komunikacji regionalnej obszar gminy obsługują przebiegające przez jej
obszar:
– droga wojewódzka Nr 858 relacji Nisko – Zamość,
– linia kolejowa normalnotorowa Stalowa Wola – Zwierzyniec,
– linia kolejowa szerokotorowa Hrubieszów – Katowice LHS z możliwością budowy
terminalu w Hucie Krzeszowskiej.
W układzie sieci osadniczej gmina Harasiuki została zaliczona jako ośrodek obsługi
lokalnej (siedziba gminy):
„Ośrodkiem obsługi lokalnej jest miejscowość Harasiuki o umiarkowanych tendencjach
rozwojowych, będąca siedzibą władz samorządowych oraz jednostek obsługi mieszkańców
poziomu I w zakresie usług oświaty, ochrony zdrowia, poczty i telekomunikacji, obrotu
pieniężnego, policji i straży pożarnej”.
Według wstępnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego województwa
podkarpackiego obszar gminy Harasiuki obejmują 2 strefy polityki przestrzennej:
Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Dominującym sektorem gospodarki rolnej jest gospodarka indywidualna. Gospodarka ta
cechuje się dużym rozdrobnieniem. Gospodarstwa spełniają bardziej funkcję socjalną niż
ekonomiczną. Nie oznacza to jednak, że takie gospodarstwa winny zniknąć. Niezbędne jest
jednak powstanie znaczącej liczebnie grupy gospodarstw większych, wyspecjalizowanych
w różnych gałęziach produkcji zdolnych do zastosowania nowych technologii, wprowadzenia
postępu.
Strefa – obszar systemu ekologicznego, prawnie chronionego, w skład którego
wchodzą lasy, doliny rzeczne, otulina Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”
Tereny te wykorzystywane są w dużej mierze dla celów turystyczno – rekreacyjnych
o charakterze ponadgminnym.
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2. Uwarunkowania przyrodnicze
2.1. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
2.1.1. Położenie geograficzne i morfologia terenu
Wg podziału fizyczno – geograficznego Kondrackiego (1977) gm. Harasiuki położona jest
w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, który w omawianym rejonie dzieli się na dwie
mniejsze jednostki – Mezoregiony: Równina Biłgorajska i Płaskowyż Tarnogrodzki. Obszar
gminy w większej części położony jest w obrębie Równiny Biłgorajskiej, tylko południowe
niewielkie fragmenty wkraczają na obszar Płaskowyżu Tarnogrodzkiego.
Równina Biłgorajska – w omawianym terenie jest płaskim, rozległym i monotonnym
obszarem, wznoszącym się przeciętnie na wysokości 164,00 – 206,00 m n.p.m. Niewielkie
urozmaicenie rzeźby stanowią występujące tu sporadycznie wzniesienia wydmowe.
Wysokości względne wydm wahają się w granicach 5 – 10 m. Lokalnie monotonna równina
rozcięta jest rozległymi, krętymi dolinami rzecznymi. W obrębie gminy Równinę rozcinają
doliny dolnych odcinków rzeki Kurzynki i Tanwi o przebiegu równoleżnikowym. Szerokość
doliny Kurzynki waha się w granicach 500 – 1100 m, dno doliny wcięte jest przeciętnie na
głębokość 5 – 10 m w stosunku do powierzchni otaczających jej terenów. Szerokość doliny
Tanwi waha się w granicach 1000 – 1500 m, a dno doliny wcięte jest na głębokości ok.
4 – 6 m.
Płaskowyż Tarnogrodzki – na terenie gminy stanowi płaskie wzniesienie o wysokościach
bezwzględnych wahających się w granicach 174,00 – 205,00 m n.p.m. Rozcięty jest dolinami
rzek Brzeziny i Borowiny. Są to doliny płaskodenne o przebiegu południkowym, względnie
zbliżonym do południkowego. Szerokość ich wynosi 250 – 300 m. Dna dolin są podmokłe,
wcięte przeciętnie na głębokość 8 – 10 m.
2.1.2. Budowa geologiczna
Teren gminy położony jest w obrębie dużej jednostki geologicznej Polski – Zapadliska
Przedkarpackiego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne wypełnione trzeciorzędowymi
osadami miocenu morskiego. Zapadlisko powstało w końcowej fazie fałdowania geosynkliny
karpackiej.
Obszar gminy usytuowany jest w północno – wschodniej części Zapadliska, a utwory je
wypełniające wykształcone są w głębokomorskiej facji iłów i iłołupków. Ostatnim ogniwem
utworów trzeciorzędowych są iły krakowieckie, zalegające bezpośrednio pod nadkładem
utworów czwartorzędowych (plejstoceńskich i holoceńskich). Są to:
Plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej – wykształcone w postaci średniozwięzłych
i zwięzłych glin zwałowych, występujących lokalnie w postaci płatów o niewielkich
powierzchniach zwłaszcza w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Miąższość ich wynosi
2 – 5 m.
Plejstoceńskie osady akumulacji wodno – lodowcowej wykształcone w postaci piasków
z domieszkami głazów narzutowych oraz w postaci żwirów zaglinionych o miąższości ok.
6,0 – 15,0 m. Ich występowanie stwierdzono na południu gminy oraz lokalnie w rejonie wsi
Huta Stara, Huta Nowa i Huta Krzeszowska.
Plejstoceńskie osady akumulacji rzecznej genetycznie związane z dolinami rzek Tanwi
i Kurzynki, wykształcone w postaci żwirów, które tworzą nieciągłą warstwę o miąższości do
7 m. Żwiry pokryte są piaskami pylastymi, drobnymi i średnimi. Miąższość tych warstw
generalnie maleje w kierunku wschodnim od 17 m na zachodzie do 6 m na wschodzie.
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Plejstoceńskie osady akumulacji eolicznej reprezentowane przez piaski wydmowe,
tworzące wzniesienia o wys. 5 – 10 m, wykształcone w postaci piasków drobnych przewarstwionych cienkimi warstewkami piasku pylastego, występują w obrębie Równiny
Biłgorajskiej.
Osady rzeczne holocenu budują stropowe partie podłoża w obrębie den dolinnych rzeki
Tanwi, Kurzynki, Brzeziny i Borowiny. Miąższość ich nie przekracza 2 – 3 m.
Wykształcone są w postaci piasków drobnych i pylastych zawierających duże
ilości substancji organicznej. Stąd lokalnie występują jako namuły organiczne
piaszczyste.
2.1.3. Zasoby surowcowe
Na terenie gminy nie stwierdzono występowania zasobów surowców podstawowych.
Powszechnie występują kopaliny pospolite. Są to surowce budowlane: ilaste (iły
krakowieckie, gliny zwałowe), kruszywa naturalne (piaski i żwiry wodno – lodowcowe,
piaski rzeczne, piaski eoliczne). Istnieje możliwość udokumentowania surowców ilastych
w rejonie Harasiuk, Sierakowa, Huciska i Kusz kruszyw naturalnych praktycznie na terenie
całej gminy.
W południowej części gminy zostały występnie rozpoznane złoża torfów. Są to złoża
niskie „Lipiny Górne” występujące w dolinie Borowiny o pow. ok. 31 ha i zasobach wstępnie
określonych na 195 tys. ton i na północ od zabudowy wsi Krzeszów Górny o pow. ok. 29 ha
i zasobach szacunkowych wynoszących 264 tys. ton oraz złoża wysokie w rejonie
miejscowości Wólka o pow. ok. 3,5 ha i zasobach szacunkowych 3,5 tys. ton.
Torfy w zależności od własności fizykochemicznych mogą być stosowane w rolnictwie
i ogrodnictwie jako nawóz organiczny i środek poprawiający strukturę gleby. Dawne
zastosowanie torfów jako środka opałowego w chwili obecnej ma znaczenie marginalne.
W miejscowości Harasiuki funkcjonuje zakład ceramiczny produkujący materiały
budowlane, bazujący na udokumentowanych w kategoriach bilansowych zasobach iłów
krakowieckich, wynoszących 2859 tys. m 3. Dla wydobycia surowca utworzono OG Harasiuki
o pow. 79900 m2 i TG o pow. 152300 m2 decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego
OS III 7512/44/95/LP z dnia 20.09.1995 r. Zasoby przemysłowe aktualnie eksploatowanego
pola górniczego wynoszą 369,66 tys. m3 (kat. C1), wydobycie roczne kształtuje się na
poziomie 28 tys. m3.

W rejonie wsi Huta Krzeszowska i Maziarnia w przeszłości eksploatowano piaski na
nasypy kolejowe LHS. Wyrobiska poeksploatacyjne zostały zrekultywowane. Aktualnie na
terenie gminy stwierdza się przypadki „dzikiej” eksploatacji kruszyw naturalnych. Jest to
wydobycie na małą skalę prowadzone przez miejscową ludność na potrzeby własne. Powstałe
wyrobiska są z reguły małe i szybko ulegają sukcesji naturalnej.
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2.1.4. Klimat
Według Okołowicza gmina położona w obrębie Krainy Klimatycznej Sandomierskiej.
Są to obszary o dużych wpływach klimatu kontynentalnego, który wyraża się w większych
rocznych amplitudach temperatury powietrza, wydłużonych okresach upalnego lata i dość
długimi zimami.
Badany teren ze względu na położenie, rzeźbę, dużą powierzchnię lasów, głębokość
występowania wód gruntowych charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami klimatu
lokalnego, od rejonów o słabym nasłonecznieniu, dużej wilgotności w obrębie dolin rzek i na
terenach obniżonych i płytkim zaleganiu wód gruntowych do 2,0 m p.p.t. do terenów na
wysoczyznach, dobrze przewietrzonych o korzystnych warunkach solarnych. Specyficzny
mikroklimat występuje w obrębie kompleksów leśnych, cechujący się osłabieniem
promieniowania słonecznego, dużą zacisznością, wyrównaną termiką, podwyższoną
wilgotnością względną, bakteriostatycznym oddziaływaniem olejków eterycznych.
W rejonie miejscowości Sieraków, Derylaki, Harasiuki stwierdzono występowanie
mikroklimatu cechującego się dużą zawartością jodu w powietrzu atmosferycznym.
Występowanie tych specyficznych warunków stwarza szansą rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego w tym rejonie.
2.1.5. Środowisko wodne
Wody powierzchniowe
Obszar gminy Harasiuki odwadniany jest przez rzekę Tanew (ciek III rzędu) i jej dopływy:
Kurzynkę, Borowinę, Ładę oraz Brzezinę (dopływ Borowiny).
Rzeka Tanew dzieli gminę na dwie części: północną i południową. Jej długość w granicach
gminy wynosi ok. 15 km. Płynie korytem o szerokości 60 – 100 m, wciętym przeciętnie na
głębokość 1,5 – 3,0 m. W okresach normalnych wysokich stanów, wody nie występują poza
obręb koryta. W okresach powodzi katastrofalnych zalaniu ulegają tereny najniżej położone.
Zasięgi wylewów pokrywają się z granicą dna doliny.
Prawobrzeżne dopływy Tanwi to Łada i Kurzynka. Odwadniają one północną część
gminy, płynące w korytach o szerokości 1,5
– 2,5 m wciętych na głębokość 1,0 – 2,0 m.
Lewobrzeżnym dopływem Tanwi jest
Borowina ze swoim dopływem Brzeziną.
Płyną one w korytach o szerokości 1,5 – 2,5
m, wciętymi do głębokości 1,0 – 2,0 m.
Ponadto na terenie gminy występuje szereg
bezimiennych cieków okresowo wysychających. Z wód stojących występujących na
badanym terenie należy wymienić liczne
starorzecza Tanwi. Są to przeważnie
zbiorniki o wydłużonym kształcie, których
głębokość dochodzi niekiedy do kilku metrów. W okolicach Krzeszowa Górnego znajduje się
śródpolne oczko wodne, a w okolicach Huty Krzeszowskiej zbiornik wodny. Ogólna
powierzchnia gruntów pod wodami wynosi ok. 179 ha.
Jakość wód powierzchniowych
Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej zanieczyszczonym elementem
środowiska w Polsce, co jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami oraz
odprowadzania nadmiernej ilości ścieków przemysłowych i komunalnych o niedostatecznym
stopniu oczyszczania. Istotnym czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są
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zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze spływów powierzchniowych, wprowadzających
do wód zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej (nawozy, środki ochrony roślin)
oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne będące rezultatem stosowania praktyki nadrzędności
zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów w stosunku do uporządkowania gospodarki
ściekowej.
Sytuacja taka, dotyczy gminy Harasiuki, gdzie blisko 100% gospodarstw jest
zwodociągowana (za wyjątkiem przysiółku Pęk i Żuk Nowy – w realizacji w roku 2000) przy
braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków (sieć kanalizacyjna w trakcie budowy w Harasiukach
– 4,800 km wraz z oczyszczalnią). Gospodarka ściekowa organizowana jest we własnym
zakresie (zbiorniki bezodpływowe), co stwarza zagrożenie dla środowiska w wypadku
nieprawidłowej ich eksploatacji.
Z mocy ustawy o PIOŚ prowadzony jest monitoring jakości wód powierzchniowych.
Ocena jakości wód polega na porównaniu reprezentatywnych stężeń poszczególnych
wskaźników zanieczyszczeń z normatywnymi stężeniami określonymi w rozporządzeniu
MOŚZNiL z dnia 5.11.1991 r. i przypisaniu im klas czystości. Ustawa – prawo wodne
z 1974 r. wyróżnia trzy klasy czystości wód powierzchniowych. Wody o zanieczyszczeniu
wyższym niż wody III klasy określa się jako wody nadmiernie zanieczyszczone
(pozaklasowe) nie odpowiadające normatywom. W ogólnej ocenie stopnia zanieczyszczenia
rzek decyduje najgorsza grupa wskaźników na danym odcinku cieku.
Rzeka Tanew objęta jest monitoringiem podstawowym (krajowym) w punkcie
pomiarowym w Wólce Tanewskiej (0,8 km) przy ujściu do Sanu na terenie gminy Ulanów
oraz monitoringiem sieci regionalnej (wojewódzkiej) w punkcie pomiarowym w Harasiukach
(17,8 km biegu rzeki). Jak wynika z badań (1998 r.) Tanew na tym odcinku prowadzi wody
pozaklasowe w klasyfikacji ogólnej, grupą wskaźników decydującą o klasie jest
bakteriologia. Pod względem klasyfikacji fizyko – chemicznej i hydrobiologicznej wody rzeki
mieszczą się w II klasie czystości. Na analizowanym odcinku rzeki brak jest większych
skanalizowanych miejscowości i dużych zakładów przemysłowych, w związku z tym nie
występują tu znaczące punktowe źródła zanieczyszczeń. Podstawowym źródłem
zanieczyszczeń są tzw. zanieczyszczenia obszarowe. Jedynym punktowym źródłem
zanieczyszczenia jest zrzut ścieków oczyszczonych na oczyszczalni mechaniczno –
biologicznej opadowych i sanitarnych z Zakładu Ceramicznego w Harasiukach w ilości ok.
39 tys. m3 rocznie.
Wody Tanwi cechuje stosunkowo dobra jakość parametrów fizyko – chemicznych.
Większość z badanych wskaźników spełnia warunki I i II klasy. W okresach zwiększonego
przepływu wody Tanwi cechują się podwyższoną zawartością żelaza – w granicach normy dla
III klasy.
Sklasyfikowanie wód rzeki jako ponadnormatywnie zanieczyszczonych czyni ją
nieprzydatną dla celów gospodarczych i rekreacyjnych. Przy czym należy zauważyć, iż
o dyskwalifikacji wód Tanwi zgodnie z przyjętą metodą decyduje w zasadzie jeden parametr,
gdy pozostałe posiadają niskie wartości i wskazują na wodę bardzo dobrej jakości.
Wody podziemne – zasoby, jakość
Cały teren gminy generalnie charakteryzuje się występowaniem utworów o niskiej
wodonośności o wydatkach studni ok. 10 m 3/h, nie wydzielono GZWP. Występuje tu jeden
poziom wód gruntowych w czwartorzędowych, piaszczysto – żwirowych utworach
rzecznych. Jest on zasadniczym użytkowym poziomem wodonośnym.
Zwierciadło wody ma charakter swobodny i w zależności od konfiguracji terenu stabilizuje
się na różnych głębokościach. Generalnie w rejonach niżej położonych, w obniżeniach terenu
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dolin wody gruntowe występują bardzo płytko, na
głębokościach 0 – 2 m p.p.t. W rejonach wyżej położonych głębokość do zwierciadła wody
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wzrasta od 2 do 7 m p.p.t.
Omawiany poziom wodonośny zasilany jest przez opady atmosferyczne i częściowo przez
wody gromadzące się w korytach rzek i cieków wodnych. Wahania poziomu wodonośnego
wykazują ścisłą współzależność z opadami atmosferycznymi. W rejonach wyższej
wydajności miąższość warstwy wodonośnej waha się w granicach 13 – 14 m.
Wody poziomu czwartorzędowego nie posiadają pokrywy izolującej w stropie warstwy
wodonośnej w związku z czym narażone są na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni, co
stwarza zagrożenie skażenia wód.
W oparciu o zasoby poziomu wodonośnego na terenie gminy zlokalizowane są dwa ujęcia
wody: w Sierakowie o zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych w kat. B wynoszących
35,0 m3/h oraz w Hucie Krzeszowskiej o zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych w kat. B
wynoszących 30,0 m3/h.
Strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia w Sierakowie wynoszą: dla studni S-1 teren
o wymiarach 52,0 x 57,5 x 58,5 x 57,0 [m], dla studni S-2 teren o wymiarach 20,0 x 15,0 [m].
Stref ochrony pośredniej nie ustanowiono. Obszar zasobowy ujęcia Sieraków wymagający
ochrony zamyka się w promieniu 199,4 m dla studni S-1 i 187,2 m dla studni
S-2.
Strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia w Hucie Krzeszowskiej stanowi teren
o wymiarach 64,0 x 33,0 x 80,0 x 53,0 [m]. Strefy ochrony pośredniej dotychczas nie
ustanowiono. Zgodnie z opracowanym projektem projektowana strefa ochrony pośredniej
zewnętrznej obejmuje teren wyznaczony 25 letnim czasem wymiany wód w warstwie
wodonośnej pokazany na załącznikach graficznych „Studium”.
Badania jakości wód podziemnych wykonywane są przez PIOŚ w ramach monitoringu
krajowego, wojewódzkiego i lokalnego. Na terenie gminy nie zlokalizowano punktów
pomiarowych. Jak wynika z badań prowadzonych bezpośrednio na ujęciach, wody
wykorzystywane dla zaopatrzenia ludności w wodę nie spełniają kryteriów dla wody pitnej,
wymagają uzdatniania.
2.1.6. Środowisko atmosferyczne
Powietrze atmosferyczne ze względu na powszechność występowania, niezbędną obecność
w procesach życiowych organizmów jest jednym z elementów środowiska decydującym
o jakości życia człowieka i jego otoczenia. Wpływa na stopień czystości wód
powierzchniowych, zakwaszenie gleb, zdrowotność lasów, zanieczyszczenie upraw. Stopień
zanieczyszczenia powietrza związany jest z wielkością emisji wprowadzanych do atmosfery
strumieni zanieczyszczeń pochodzących przede wszystkim ze źródeł antropogennych.
Gmina Harasiuki położona jest w rejonie o korzystnych warunkach aerosanitarnych.
Na terenie gminy, z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu lokalnego, brak punktowych
szczególnie, uciążliwych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, mogących znacząco
wpływać na pogorszenie warunków aerosanitarnych.
Jedynym punktowym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest Przedsiębiorstwo Ceramiki
Budowlanej w Harasiukach z którego sumaryczna emisja roczna (dane WIOŚ 1998 r.) wynosi
ok. 238 Mg (w tym: SO2 80 Mg, tlenki azotu 20 Mg, pyły energetyczne 3 Mg, tlenek węgla
135 Mg), co stanowi ok. 1,5% sumarycznej emisji z zakładu szczególnie uciążliwego jakim
jest Elektrownia Stalowa Wola.
Niemniej na stan czystości powietrza w gminie może mieć wpływ emisja zanieczyszczeń
wynikająca z bliskiego sąsiedztwa aglomeracji miejsko - przemysłowej Stalowej Woli oraz
napływ zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu siarkowego Jeziórka i Tarnobrzega.

26
Ponadto wpływ na stan środowiska atmosferycznego, w skali lokalnej posiada emisja
niekontrolowana z niepunktowych źródeł. Zalicza się do nich emisja z:
 sektora transportowego,
 sektora komunalnego - z małych kotłowni i palenisk domowych, gdzie podstawowym
źródłem energii cieplnej jest spalanie węgla i koksu,
 rolnictwo (hodowla bydła, zabiegi agrotechniczne).
Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery powodują zmianę jej naturalnego składu
chemicznego, struktury termicznej i zakłócają bilans promieniowania słonecznego, stwarzając
zagrożenie dla ludzi i środowiska. W związku z czym konieczne jest systematyczne
kontrolowanie stanu czystości powietrza. Wyniki badań stanowią podstawę oceny stopnia
narażenia zdrowia ludzi oraz oceny wpływu zanieczyszczeń na zmiany zachodzące
w środowisku. Badania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych prowadza WSSE i WIOŚ
w wytypowanych punktach pomiarowych. Program badań obejmuje zanieczyszczenia
podstawowe pochodzące z procesów spalania paliw: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył
zawieszony, opad pyłu, opad kadmu i ołowiu, związki fluoru oraz zanieczyszczenia
specyficzne pochodzące z procesów technologicznych. Lokalizacja punktów pomiarowych
wynika z regionalnej polityki ochrony środowiska, są to miejsca potencjalnej koncentracji
zanieczyszczeń. Na terenie gminy nie zlokalizowano punktu pomiarowego, najbliższe
znajdują się w Stalowej Woli i Nisku. Jak wynika z badań (PIOŚ 1997, 1998 r.) przekroczenia
dopuszczalnych norm określonych stosownymi przepisami dotyczą zanieczyszczeń
specyficznych tj. związków fluoru w Stalowej Woli w granicach 15% Da (średnioroczna
wartość dopuszczalna), zanieczyszczeń organicznych (benzen, toulen) w Stalowej Woli
związanych z lokalizacją przemysłowego źródła emisji w granicach 30 – 300% Da.
Stwierdzone wartości zanieczyszczeń podstawowych w punktach pomiarowych Stalowej
Woli i Niska wahają się w granicach od 10 do 54% Da. Niewątpliwie istotną ochroną przed
napływem zanieczyszczeń z terenów uprzemysłowionych stanowią duże kompleksy leśne
w otoczeniu i na terenie gminy.
Reasumując należy stwierdzić, iż gmina charakteryzuje się korzystnymi warunkami
czystości powietrza, o czym świadczy zdrowotność lasów (występują jedynie uszkodzenia
słabe - I strefa zagrożeń przemysłowych), środowiska szczególnie wrażliwego na
zanieczyszczenia zwłaszcza gazowe. Ponadto na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się
systematyczną poprawę w tym zakresie (ograniczenie emisji z zakładów uciążliwych).
Narastającym problemem staje się emisja komunikacyjna, szczególnie odczuwalna
w rejonach tras tranzytowych.
W zasadzie na terenie gminy uciążliwość związana z nadmierną emisją zanieczyszczeń
komunikacyjnych nie występuje. Największe nasilenie ruchu w skali gminy odnotowuje się
w miejscowości gminnej na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 858, który kształtuje się na
poziomie niewysokim ok. 1000 pojazdów na dobę.
2.1.7. Gleby – stan zanieczyszczenia
Użytki rolne występujące na terenie gminy zaliczane są do gleb III – VIz klasy
bonitacyjnej. Przeważają użytki w klasach V i VI (blisko 90% powierzchni użytków rolnych).
Gleby klasy III stanowią 0,1% użytków rolnych. Dominują tu gleby wytworzone na
podłożu piaszczystym i lokalnie na glinach zwałowych. Gleby wytworzone na czystych
piaskach pozbawione są zdolności do tworzenia trwałego poziomu próchniczego, narażone są
na stałe wymywanie składników mineralnych.
Lokalnie w południowej części gminy w rejonie zalegania płatów glin zwałowych
wytworzyły się gleby brunatne wyługowane. Pewien odsetek stanowią gleby pochodzenia
organicznego, szczególnie chronione z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Są
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to gleby torfowe i murszowate występujące w rejonie miejscowości: Harasiuki, Łazory, Huta
Krzeszowska, Szeliga, Żuk Stary.
Zagrożenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej mają charakter ilościowy i jakościowy.
Zagrożenia ilościowe wyrażają się w zmniejszaniu powierzchni użytkowanej rolniczo
w następstwie przejmowania gruntów na cele nierolnicze. Zagrożenia o charakterze
jakościowym wynikają z działalności wydobywczej, oddziaływania na grunty rolne
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z przemysłu i komunikacji, zanieczyszczeń wód
i zanieczyszczeń odpadami.
Wszelkie zmiany w składzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno –
redukcyjnych gleby zmieniają jej właściwości biologiczne i ograniczają naturalną funkcję
w biosferze.
Do czynników degradujących glebę należą:
 nadmierne ilości metali ciężkich: kadmu, miedzi, cynku, ołowiu, niklu,
 zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
 skażenie radioaktywne.
Występowanie tych zjawisk w glebach użytków rolnych stwarza zagrożenie dla człowieka
poprzez przenikanie zanieczyszczeń do upraw.
W celu uzyskania całości obrazu trwałych przekształceń i zmian zachodzących w glebie
oraz stworzenia możliwości szybkiego reagowania na zachodzące nieprawidłowości
realizowany jest monitoring gleb zajmujący się badaniem i oceną stanu biologicznie czynnej
powierzchni ziemi. Na podstawie ogólnopolskiego programu badań realizowanego w latach
1992 – 1997 pod nadzorem merytorycznym IUNiG w Puławach przez OSChR w Kielcach
stwierdza się na terenie gminy Harasiuki:
 64% użytków rolnych stanowią gleby bardzo kwaśne (do 4,5 pH), 21% gleby kwaśne
(do 5,5 pH), pozostałe to gleby lekko kwaśne i obojętne – 14%, gleby o odczynie
zasadowym stanowią 1%,
 zawartość w glebach użytków rolnych metali ciężkich w stopniu „O” oznaczających
zawartość naturalną,
 naturalną zawartość siarki siarczanowej (S – SO4) w użytkach rolnych.
Reasumując, należy stwierdzić iż gleby użytków rolnych obszaru gminy charakteryzują się
wysokim stopniem czystości, pod tym względem nadają się pod uprawy wszystkich roślin,
również warzyw przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci.
2.1.8. Promieniowanie elektromagnetyczne
Na terenie gminy nie stwierdza się zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym.
Przebiegająca przez teren gminy linia WN 110 kV Nisko – Biłgoraj zlokalizowana jest
z zachowaniem obszarów ograniczonego użytkowania, nie koliduje z zabudową mieszkalną.
2.1.9. Klimat akustyczny
Na klimat akustyczny wpływ posiadają:
 hałas przemysłowy,
 hałas komunikacyjny.
Uciążliwość spowodowana nadmierną emisją hałasu jest charakterystyczna głównie dla
terenów zwartej zabudowy, dotyczy terenów mieszkalno – przemysłowych oraz przebiegu
tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Gmina Harasiuki nie była przedmiotem
badań natężenia hałasu.
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Na terenie gminy źródłami hałasu przemysłowego są: zakłady świadczące usługi tartaczne,
gdzie przyczyną emisji hałasu są traki, piły oraz urządzenia obróbki drewna, zlokalizowane
w Derylakach, Banachach i Żuku Nowym. Obiekty te z racji swej lokalizacji w oddaleniu od
zabudowy nie stwarzają większej uciążliwości, za wyjątkiem tartaku w Żuku Nowym,
którego położenie może lokalnie pogarszać klimat akustyczny w sąsiedztwie, co nie było
przedmiotem skarg ludności.
Poziom natężenia hałasu drogowego zależny jest od:
 rodzaju i hałaśliwości pojazdów,
 rodzaju i jakości nawierzchni,
 ukształtowanie terenu,
 zwartości zabudowy,
 natężenia ruchu.
Mając na uwadze w/w czynniki należy przypuszczać, iż uciążliwość związana
z nadmierną emisją hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Harasiuki nie występuje,
z uwagi na niewielkie natężenie ruchu komunikacyjnego na drogach lokalnych oraz na drodze
wojewódzkiej Nr 858 (ok. 1000 pojazdów na dobę).
2.1.10. Ogólna ocena stanu środowiska
PIOŚ dokonuje okresowo kompleksowej oceny stanu środowiska na terenach gmin.
Wynikiem oceny jest klasyfikacja gmin ze względu na występowanie zagrożeń
środowiskowych. Kryteria oceny to:
 poziom zanieczyszczenia powietrza,
 poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych,
 poziom zanieczyszczenia wód podziemnych,
 stopień degradacji i dewastacji gruntów,
 poziom zagrożenia hałasem,
 ilość zakładów uciążliwych z listy krajowej i wojewódzkiej.
W rejonie położenia gminy Harasiuki ocenę przeprowadziła WIOŚ Tarnobrzeg w 1996
roku. Gmina Harasiuki została zaliczona do grupy gmin, na których terenie praktycznie nie
występują zagrożenia i ze względu na bardzo dobry stan środowiska nie było dotychczas
potrzeby przeprowadzania szczegółowych badań.
2.1.11. Walory krajobrazowe
Podstawowymi czynnikami decydującymi o wartości walorów krajobrazowych są: rzeźba
terenu, szata roślinna oraz stan jej zachowania i zabytki kultury materialnej.
Obszar gminy Harasiuki pomimo, że nie posiada urozmaiconej rzeźby terenu
i morfologicznie jest raczej monotonną równiną z rzadka poprzecinaną dolinami rzecznymi
i wałami wydmowymi, dzięki dużej lesistości (ok. 50% ogólnej powierzchni) i specyficznemu
mikroklimatowi cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i wypoczynkowymi.
W lasach omawianej gminy przeważają siedliska borowe u dużym zróżnicowaniu
wilgotnościowym, przeplatane fragmentami olsu.
Północna część gminy jest zdecydowanie wilgotniejsza, wśród dominujących
w krajobrazie lasów występują liczne mokradła i bagna przydając temu terenowi dozę
nieprzystępności i naturalności.
Użytki rolne poprzez swoje rozdrobnienie (tzw. szachownica pól) oraz duży udział łąk
i pastwisk z licznymi zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi nie tylko nie
wprowadzają monotonii, ale dodatkowo podkreślają walory krajobrazowe.
Część środkowa, której osią jest rzeka Tanew, to także w zdecydowanej mierze lasy. Mniej
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jest tutaj terenów zabagnionych, ale występują wały wydmowe z lokalnymi bezodpływowymi
podmokłościami z ciekawą roślinnością zarówno torfowiskową, jak też charakterystyczną dla
siedlisk suchych.
Rolnictwo skupia się tutaj w ramach małych gospodarstw rodzimych, czego wynikiem jest
znaczne rozproszenie upraw tworzące szachownicę pól. Pomiędzy poszczególnymi zagonami
widoczna jest sieć miedz porośniętych niekiedy drzewami lub krzewami. Najuboższe
fragmenty pól rolnicy pozostawili jako ugory, które zarastając głównie brzozą dodają
specyficznego uroku terenom rolnym.
Dużym walorem krajobrazowym jest meandrująca wśród pól i lasów rzeka Tanew. Jej
dolinę porastają łęgi nadrzeczne o stosunkowo małym zniekształceniu, a niekiedy wśród nich
pojawiają się powoli zarastające starorzecza z ciekawą roślinnością wodną. Na
fragmentarycznie występującej skarpie nadrzecznej można zauważyć roślinność ciepłolubną
np. rojnika pospolitego czy rozchodniki. Południowy kraniec gminy jest prawie bezleśny.
Dominuje tutaj kulturowy krajobraz rolniczy, jednakże podobnie jak na pozostałym obszarze
gminy, panuje duże rozdrobnienie upraw rolnych, co nie stwarza monotonii krajobrazu.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że tereny leśne, szczególnie w części środkowej cechują
się dużą dostępnością, a występujący tu urodzaj grzybów i jagód, dobrze rozwinięta baza
noclegowa oraz specyficzny mikroklimat sprzyjają rozwojowi turystyki.
2.1.12. Lasy, świat roślinny, zwierzęcy, system powiązań ekologicznych
Szata roślinna pełni funkcje klimatyczne i biologiczne, wpływające na podniesienie
ogólnych standardów ekologicznych i poprawę jakości życia oraz funkcje glebochronne
i wodoochronne. Według podziału geobotanicznego Szafera (1972) teren gminy Harasiuki
położony jest w obrębie Krainy Kotliny, w Okręgach: Biłgorajskim (na północ od Tanwi)
i Lubaczowskim (na południe od Tanwi). Flora gminy jest dość zróżnicowana ze względu na
obecność siedlisk o odmiennym charakterze – od dolin rzecznych poprzez tereny
piaszczystych wydm z ubogimi murawami i wrzosowiskami, torfowiska po siedliska leśne.
Na terenie gminy występują następujące zbiorowiska roślinności:
Lasy i zbiorowiska zaroślowe
Lasy na terenie gminy rozmieszczone są dość równomiernie we wszystkich jej częściach,
najbardziej zwarty kompleks leśny znajduje się w północnej części gminy. Struktura
siedliskowa lasów jest tu różnorodna – wśród siedlisk borowych od najwilgotniejszych
siedlisk boru bagiennego, poprzez bór mieszany wilgotny, po bór świeży i suchy.
Wśród leśnych zbiorowisk roślinnych największe znaczenie ma kontynentalny bór
mieszany, suboceaniczny bór świeży oraz śródlądowy bór wilgotny. Spotykane są również
płaty wyżynnego jodłowego boru mieszanego, boru bagiennego, boru suchego, olsu oraz
przystrumykowego łęgu jesionowo – olszowego. Przeważają drzewostany sosnowe (94%)
z domieszką dębu i brzozy.
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Do interesujących zbiorowisk leśnych występujących na terenie gminy (płaty na północnyzachód od miejscowości Szeliga i na północ od miejscowości Maziarnia) należy bór
bagienny. W lasach między Maziarnią a Hutą Podgórną oraz w okolicy Szeligi zachowały się
płaty wyżynnego jodłowego boru mieszanego, gdzie drzewostan buduje jodła i świerk. Dość
często, szczególnie w północnej części gminy spotykane są fitocenozy olsu porzeczkowego
porastającego zabagnione doliny w bezodpływowych zagłębieniach terenu, które buduje
w przewadze olsza czarna z domieszką brzozy. W dolinie Tanwi i większych jej dopływów
oraz w rejonach źródliskowych występuje łęg jesionowo-olszowy (olsza czarna z domieszką
świerka) z bardzo bujnym wielogatunkowym i wielowarstwowym runem.
Las jest jednym z najważniejszych komponentów środowiska przyrodniczego. Znaczenie
lasu wypływa z wielorakich jego funkcji, wśród których zazwyczaj wymienia się:
 funkcję ochronną polegającą na tym, iż las jest główną formacją roślinną
oddziaływującą dodatnio na wiele elementów środowiska: klimat, stosunki wodne,
skład chemiczny wody i powietrza. Lasy zabezpieczają przed takimi zjawiskami jak:
wiatr, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, produkują tlen, chronią przed hałasem,
przetrzymują wilgoć,
 funkcję produkcyjną, polegającą na dostarczaniu surowca drzewnego i innych dóbr jak:
owoce leśne, grzyby,
 funkcję społeczną, polegającą na tym, że lasy są niezastąpionym terenem dla turystów
i rekreacji.
Ponadto są niezmiernie ważnym elementem krajobrazu i stanowią naturalne środowisko
leśnych gatunków zwierząt.
Lasy i zadrzewienia na terenie gminy zajmują powierzchnię 8736 ha, co stanowi 51%
ogólnej powierzchni. Struktura władania lasów przedstawia się następująco: grunty leśne
Skarbu Państwa – 4617 ha, grunty leśne gminne 3 ha, osób prawnych 4 ha, grunty leśne
rolników indywidualnych 4058 ha, wspólnot gruntowych 54 ha. W obrębie lasów
państwowych pozostających we władaniu Nadleśnictwa Biłgoraj wydzielono decyzją Nr 1
Ministra OŚZNiL z dnia 11.01.2000 r. lasy ochronne. Są to lasy wodoochronne o pow. 2258
ha oraz lasy ochronne stanowiące wyłączone drzewostany nasienne o pow. 11 ha. Łączna
powierzchnia lasów ochronnych wynosi 2269 ha, co stanowi 26% ogólnej powierzchni lasów.
Kompleksy leśne terenu gminy charakteryzują się zadowalającą zdrowotnością. Wszystkie
drzewostany położone są w I strefie zagrożeń przemysłowych (uszkodzenia słabe).
Gospodarka leśna odbywa się na podstawie planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Biłgoraj
(aktualnie w opracowaniu na lata 2000 – 2009).
Racjonalna gospodarka leśna polega na zadrzewianiu, pielęgnacji i pozyskiwaniu drewna.
Podstawową zasadą jest, że rozmiar użytkowania drewna nie może przekraczać wielkości
określonych w planie urządzania lasu, który z kolei uwzględnia konieczność powiększania
zasobów. Na terenie gminy pozyskuje się rocznie ok. 40000 m3 drewna.
Ważnym elementem gospodarki leśnej jest gospodarka łowiecka, której funkcjonowanie
wynika m.in. z potrzeb zachowania trwałości ekosystemów leśnych. Mechanizmy
samoregulacji populacji zastępuje człowiek, regulując ilość zwierzyny w lasach.
Zagospodarowanie łowieckie terenu ma na celu kontrolowaną hodowlę i ochronę zwierzyny.
W zakresie zainteresowania łowiectwa wchodzą głównie gatunki takie jak: jeleń, sarna, dzik
oraz tzw. zwierzyna drobna (np. zając) i ptactwo (bażant, kuropatwa). Na terenie gminy
wydzielono 3 zasadnicze obwody łowieckie, które są dzierżawione przez koła łowieckie:
„Dąbrowa” i „Budowlani” z Lublina, „Leśnik” z Biłgoraja. Odstrzałowi podlegają głównie
jelenie, sarny, dziki, kuropatwy w ramach planu rocznego kół łowieckich zatwierdzanego
przez Nadleśnictwo Biłgoraj.
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Zbiorowiska łąkowe, pastwiskowe
Na omawianym terenie najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem jest zespół muraw
szczotlichowych, wykształcających się na ubogich siedliskach w obrębie wydm, na obrzeżach
lasów i poboczach dróg. Zespoły żyznych łąk rajgrasowych występują w rejonie Krzeszowa
Górnego. W większych zagłębieniach terenowych występują zbiorowiska szuwarowe lub
niskotorfowe.
Zbiorowiska wodne, szuwarowe i bagienne
Flora zbiorowisk wodnych występujących w obrębie starorzeczy Tanwi w Derylakach
i Harasiukach jest niezwykle bogata, stwierdzono tu występowanie gatunków chronionych
i ginących: grążela żółtego i grzybienia białego.

Na szczególną uwagę zasługują śródleśne torfowiska wysokie, występujące w północnej
części gminy (Maziarnia, Huta Krzeszowska, Szeliga) z charakterystycznym, bogatym
zespołem florystycznym.
Zbiorowiska synantropijne
Zalicza się do nich fitocenozy chwastów towarzyszących uprawom zbożowym
i okopowym (segetalne). Bogatsze florystycznie zespoły roślinne wykształcają się na glebach
żyźniejszych. Pod względem przyrodniczym nie stanowią one większej wartości.
Na terenie gminy stwierdzono występowanie 23 gatunków roślin chronionych
(naczyniowych) – 16 objętych ochroną ścisłą i 7 objętych ochroną częściową, z listy
gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej w myśl Rozporządzenia MOŚZNiL
z dnia 6.04.1996 r. (Dz.U. Nr 214).
Do gatunków roślin objętych ochroną ścisłą występujących na terenie gminy na
kilkudziesięciu stanowiskach, w jej części północnej i centralnej – zalicza się: bluszcz
pospolity, długosz królewski, gnidosz królewski, gnidosz rozesłany, grążel żółty, grzybienie
białe, podkolar biały, pomocnik baldaszkowy, rojnik pospolity, rosiczka okrągłolistna
i pośrednia, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, tofrowy
oraz sześć gatunków porostów.
Naturalny system powiązań ekologicznych na terenie gminy tworzą:
 ekosystemy leśne,
 ekosystemy dolin rzecznych Tanwi i jej dopływów w postaci zarośli łęgowych,
 ekosystemy łąkowe – obszary użytków zielonych, stanowiących bazę równowagi
ekologicznej – dla sąsiadujących łatwo wysuszających się obszarów,
 ekosystemy wód płynących, starorzeczy, śródleśnych oczek wodnych.
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Świat zwierzęcy
W podziale na krainy zoogeograficzne (Jaczewski 1973 r. w Narodowym Atlasie Polski)
cała powierzchnia gminy przynależy do Krainy Niziny Sandomierskiej.
Różnorodność występujących na terenie gminy zbiorowisk szaty roślinnej sprzyja
bogactwu gatunków fauny. Do kręgowców, których występowanie stwierdzono na terenie
gminy zalicza się m.in.: najliczniej występującą sarnę, mniej liczne dzik, lis, kuna, borsuk,
jeleń, niekiedy w północno-zachodniej części gminy łoś, jenot, wilk, gronostaj, łasica biała,
orzesznica, wydra, piżmak, cztery gatunki nietoperzy, głuszec, bocian biały, krogulec, kraska,
puszczyk, dzięcioł czarny, skowronek polny, jastrząb, rudzik, pustułka i inne.
Spośród 400 gatunków kręgowców objętych ochroną gatunkową w Polsce
(Rozporządzenie MOŚZNiL Nr 1 z dnia 6.01.1995 r. Dz.U. Nr 13 poz. 65) 140 gatunków
występuje na terenie gminy Harasiuki. Ponadto stwierdzono występowanie 5 gatunków
zwierząt, które z uwagi na swoją rzadkość znalazły się w polskiej czerwonej księdze zwierząt.
Są to gatunki skrajnie zagrożone i ginące, do których należy głuszec (północna część gminy)
oraz gatunki zakwalifikowane jako narażone na wyginięcie tj. wilk, kraska, wydra (nad
Tanwią) i orlik krzykliwy.
2.1.13. Zasoby przyrody objęte ochroną prawną
Na terenie gminy Harasiuki ochronę prawną (ustawa o ochronie przyrody z dnia
16.10.1991 r. Dz.U. Nr 114 poz. 492) zastosowano dla obszaru położonego w północnej
części gminy obejmującego znaczne powierzchnie zachowanego osobliwego krajobrazu
dawnych puszcz Kotliny Sandomierskiej z cennymi ekosystemami leśnymi i bagiennymi,
o dużym stopniu naturalności i bogactwie gatunkowym roślin i zwierząt z występowaniem
gatunków chronionych i rzadkich. Tereny te położone we wsiach: Maziarnia, Gózd, Huta
Podgórna, Huta Krzeszowska, Huta Stara, Szeliga, Huta Nowa znalazły się w obrębie otuliny
Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” utworzonego uchwałą WRN w Tarnobrzeg Nr
XXVI/141/88 z dnia 30 marca 1988 r. Powierzchnia otuliny na terenie gminy wynosi ok.
6624 ha, w tym lasy ok. 4200 ha.
Ponadto ochronę prawną zastosowano przez utworzenie 2 pomników przyrody. Są to:
 lipa drobnolistna rosnąca w osadzie leśnej w Hucie Starej, pomnik przyrody utworzony
Zarządzeniem Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 6 z dnia 28 czerwca 1991 r.
 stanowisko chronionej paproci – długosza królewskiej na terenie Lasów Państwowych,
leśnictwo Huta, jest to powierzchniowy pomnik przyrody żywej (pow. 0,10 ha)
utworzony Zarządzeniem Nr 8 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 25.02.1986 r.
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2.2. Zagrożenia środowiskowe
Gmina Harasiuki zalicza się do obszarów o korzystnych warunkach środowiska
naturalnego, w zasadzie tylko w minimalnym stopniu przekształconych przez człowieka.
W celu utrzymania takiego stanu, należy jednak zwrócić uwagę na występowanie zjawisk
negatywnych pojawiających się na terenie gminy mogących ten stan zmienić. Do zagrożeń
środowiskowych występujących na obszarze gminy zalicza się zagrożenia naturalne
i antropogenne.
2.2.1. Zagrożenia naturalne
Zagrożenia naturalne wynikają z położenia gminy, budowy geologicznej i warunków
hydrogeologicznych. Są to:
 zagrożenia powodziowe wodami stuletnimi występujące w obrębie doliny Tanwi
i częściowo Łady, ograniczające się w zasadzie do den dolin, nie obejmujące terenów
zabudowanych prócz niewielkiej liczby zabudowań w miejscowości Sieraków,
Harasiuki, Rogóźnia,
 występowanie niekorzystnych warunków fizjograficznych (niekorzystne warunki
topoklimatu, zaleganie mgieł) na obszarach stałego lub okresowego występowania wód
gruntowych płytko pod powierzchnią terenu, co w szczególności dotyczy dolin Tanwi,
Kurzynki, Borowiny, Brzeziny, Łady oraz płaskich dolinek bezimiennych cieków.
2.2.2. Zagrożenia antropogenne
Zagrożenia antropogenne związane z działalnością człowieka:
 zanieczyszczenie wód rzeki Tanew nie odpowiadające aktualnie normom w zakresie
parametrów bakteriologicznych,
 brak zorganizowanej zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu całej gminy,
pomimo funkcjonowania gminnego wysypiska odpadów, co prowadzi do zaśmiecania
„dzikimi” wysypiskami negatywnie oddziałującymi na całokształt środowiska
przyrodniczego,
 nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa – aktualnie brak kanalizacji dla 100%
gospodarstw korzystających z wodociągów (4,8 km kanalizacji w budowie
w miejscowości Harasiuki) przy blisko 100% zwodociągowaniu gminy, aktualny brak
oczyszczalni ścieków (w budowie), co powoduje powstawanie zanieczyszczeń
obszarowych degradujących środowisko wodne i glebowe (odcieki z nieprawidłowo
eksploatowanych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków).
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2.3. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska
przyrodniczego
2.3.1. Uwarunkowania ochronne wynikające z przepisów szczególnych i norm prawa
lokalnego
 konieczność ochrony areału gleb o wysokiej bonitacji (klasy I – IV), gleb pochodzenia
organicznego, torfowisk, obszarów leśnych, w szczególności lasów ochronnych przed
zmniejszaniem i zmianą użytkowania,
 konieczność ochrony terenu występowania udokumentowanych zasobów surowcowych
(iły krakowieckie), obszaru górniczego i terenu górniczego Harasiuki utworzonego dla
wydobycia iłów krakowieckich w Harasiukach oraz terenów występowania wstępnie
rozpoznanych złóż torfów,
 konieczność wzmożonego nadzoru sanitarnego w obrębie stref ochrony bezpośredniej
studni ujęć wody oraz nadzoru sanitarnego (zakaz lokalizacji obiektów szczególnie
uciążliwych i mogących pogorszyć stan środowiska w zasięgu oddziaływania ujęcia
wody pitnej w Sierakowie i w zasięgu projektowanej strefy ochrony pośredniej
zewnętrznej w Hucie Krzeszowskiej,
 konieczność respektowania zasad zagospodarowania na obszarach (otulina PK „Lasy
Janowskie”) i w otoczeniu obiektów (pomniki przyrody) prawnie chronionej.
2.3.2. Uwarunkowania ochronne obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych
 potrzeba ochrony doliny Tanwi i Łady jako korytarza ekologicznego zapewniającego
stabilność układów i procesów przyrodniczych,
 potrzeba ochrony lokalnych systemów biotycznych tj. terenów leśnych, ekosystemów
łąkowych, zieleni śródpolnej, enklaw zieleni na terenach zainwestowania wiejskiego
w celu zachowania lokalnego systemu powiązań ekologicznych, w przypadku
kompleksów leśnych stanowiących część systemu o znaczeniu regionalnym,
 konieczność ochrony przed zagospodarowaniem stwarzającym zagrożenie pogorszenia
warunków środowiska naturalnego obszaru o predyspozycjach dla rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego (warunki mikroklimatyczne) w rejonie Sierakowa, Derylaków,
Harasiuk.
2.3.3. Uwarunkowania wynikające z zagrożeń naturalnych
 konieczność ograniczeń w zagospodarowaniu dla terenów zagrożonych powodzią,
 stosowanie ograniczeń w zagospodarowaniu na terenach o wysokim poziomie wód
gruntowych.
2.3.4. Uwarunkowania wynikające z przeobrażeń środowiska
 potrzeba minimalizacji zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych,
 uzależnienie rozwoju przestrzennego od możliwości odprowadzania ścieków w sposób
zorganizowany,
 potrzeba minimalizacji zagrożeń wynikających z braku zorganizowanej,
systematycznej zbiórki odpadów komunalnych,
 konieczność rekultywacji zgodnie z opracowanym projektem terenu po zakończeniu
eksploatacji surowca ilastego w obrębie TG Harasiuki,
 konieczność stosowania ograniczeń w zainwestowaniu w obszarach negatywnego
oddziaływania istniejących i projektowanych elementów liniowych infrastruktury
technicznej (linie energetyczne) i komunikacji.
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3. Uwarunkowania kulturowe
3.1. Wstęp
Przygotowane opracowanie problematyki ochrony wartości krajobrazu i środowiska
kulturowego gminy Harasiuki powstało w ramach opracowywanego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z regulacjami „Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 7 lipca 1994 roku mającego stać się podstawą
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowane zostało
w oparciu o metodę oraz według projektu standartowego studium tego typu, ustalone
w wyniku badań nad krajobrazem kulturowym przez prof. dr hab. arch. Janusza
Bogdanowskiego, opublikowanych i zalecanych przez Ośrodek Ochrony Zabytkowego
Krajobrazu w Warszawie. Założeniem metody jest spełnienie wymagań Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa
kulturowego. W tym celu w studium określone winny być „obszary objęte ochroną
środowiska przyrodniczego i kulturowego”, wśród nich dzieła i obiekty zabytkowe oraz
krajobrazy kulturowe chronione w formie rezerwatów, parków kulturowych czy stref ochrony
konserwatorskiej. Przyjęta metoda polega na wydzieleniu na badanym terenie, w oparciu
o analizę jego walorów krajobrazowych, materiały źródłowe, publikacje naukowe
i wszelkiego typu ewidencje oraz dokumentacje konserwatorskie, jednostek architektoniczno
- krajobrazowych (JARK), obejmujących w miarę jednorodny teren, zbliżony pod względem
wszelkich wartości szeroko pojmowanego krajobrazu naturalnego i kulturowego. Oczywiście
objęcie takimi jednostkami obszaru całego kraju mogłoby ułatwić właściwą, szerszą ochronę
wymienionych wartości.
Opracowanie problematyki ochrony wartości kulturowych do studium zagospodarowania
przestrzennego zawiera kolejno:
 określenie zasobu, na który składają się elementy materialne i tradycyjne elementy
niematerialne, tworzące środowisko kulturowe lub naturalne; w przypadku krajobrazu
zabytkowego pozwoli to potem na wyznaczenie stopnia ochrony (w zakresie
jednostkowym, w formie rezerwatu kulturowego, parku kulturowego lub stref ochrony
konserwatorskiej),
 waloryzację, w trakcie której określa się wartości materialne i niematerialne danej
jednostki,
 sformułowanie wytycznych wyznaczających obszary, które należy objąć różnymi
rodzajami działań konserwatorskich, oraz określających zakres i kierunki działań
umożliwiających ochronę tych wartości,
 wykonanie planu stref ochrony konserwatorskiej określającego rodzaj ochrony
i potrzebę działań w tym zakresie.
Określenie zasobu polega na przeanalizowaniu materiałów wyjściowych (takich jak np.
historyczne i aktualne mapy, studia historyczno - urbanistyczne czy ruralistyczne
miejscowości, ewidencje zabytków, materiały geograficzno - przyrodnicze), oczywiście
uzupełnionym badaniami terenowymi. Analiza taka jest materiałem wyjściowym do
wyznaczenia jednostek podstawowych (JARK-ów), które powstają w efekcie naniesienia na
plan warstwicowy terenu regionów geograficznych, jednostek ukształtowania (JU)
określających rzeźbę terenu, jednostek pokrycia (JP) wyróżniających formy oraz
intensywność pokrycia naturalnego (roślinność) i kulturowego (zabudowa), a także jednostek
tradycyjnych (JT) obejmujących tereny charakteryzujące się śladami - materialnymi
i niematerialnymi - zagospodarowania w przeszłości.
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Następnym etapem opracowania jest waloryzacja, w ramach której określa się charakter
krajobrazu (kulturowy, naturalno - kulturowy lub naturalny) oraz stopień zachowania
wartości kulturowych (np. w skali 6-stopniowej).
Kolejnym krokiem są wytyczne wyznaczające dla każdej jednostki charakter działań oraz
stopień koniecznej interwencji konserwatorskiej (np.: ochrona, konserwacja, integracja,
rekonstrukcja, rekompozycja, kontynuacja).
Efektem końcowym pracy jest plan stref ochrony konserwatorskiej, które tworzą
następujące formy ochrony krajobrazu kulturowego: rezerwat kulturowy (RK), park
kulturowy (PK), strefa ochrony konserwatorskiej (SOK), strefa kontynuacja tradycji (KONT).
Różnią się one rygorystycznością wymogów konserwatorskich na danym obszarze oraz
stopniem jego ochrony.
Opracowanie problematyki ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska według
przedstawionych wyżej zasad pozwala na kompleksową i pełną analizę poszczególnych
obszarów oraz perspektywiczne zaplanowanie koniecznych działań konserwatorskich
i planistycznych w tym zakresie.
3.2. Rozwój przestrzenny gminy
Ślady - aczkolwiek nieliczne - działalności ludzkiej wskazują na to, że najstarsze
osadnictwo koncentrowało się wyraźnie wzdłuż dolin rzecznych, zajmując stoki i kulminacje
niewielkich piaszczystych wzniesień. Badania w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski
wykazały jedynie istnienie śladów działalności człowieka i osadnictwa. W większości jest to
nieliczny materiał krzemienny oraz znikome znaleziska, świadczące o pojawianiu się tu ludzi
od czasów osadnictwa paleolitycznego po wczesnośredniowieczne. Najciekawszymi
niewątpliwie są trzy domniemane cmentarzyska kurhanowe, w Wólce (stan. 23/94-80),
Sierakowie (stan. 29/94-80) i Harasiukach (stan. 9/94-81). W ich przypadku wskazane są
przynajmniej archeologiczne badania o charakterze sondażowym, mogące uściślić charakter
i datowanie stanowisk.
Wszystko to świadczy o tym, że okolice te nie należały do zbyt intensywnie zaludnionych
w okresie wczesnośredniowiecznym i leżały na uboczu ówczesnych centrów osadniczych
Lubelszczyzny.
Mieszkańców dolin rzek i wykarczowanych polan czy nawet leśnych ostępów część
badaczy zalicza do Lasowiaków. Co prawda jako wschodnia granica Lasowiaków podawany
jest zazwyczaj San, który miałby ich rozgraniczać od pokrewnej grupy Borowiaków,
zamieszkujących leśne tereny Biłgorajszczyzny, ale wydaje się, że podział na Lasowiaków
i Borowiaków nie ma w praktyce poważniejszego uzasadnienia. Warunki przyrodnicze
i historyczne złożyły się na to, że mieszkańców puszcz po obu stronach Sanu należy uważać
za jedną grupę etnograficzną o nieznacznie tylko zróżnicowanej kulturze. Na zróżnicowanie
to wpłynęły niewątpliwie dopiero lata zaborów, kiedy interesujący nas obszar przecięty został
na dwie części granicą polityczną, oddzielającą należącą do Austrii tzw. Galicję od Królestwa
Kongresowego, wchodzącego w skład zaboru rosyjskiego. Powstanie granicy politycznej
osłabiło z natury rzeczy wzajemne kontakty między Lasowiakami a ich sąsiadami z okolic
Biłgoraja i Tarnogrodu, co sprzyjało wytworzeniu się po obu stronach granicy pewnych cech
odrębnych. Na tle jednolitego pierwotnie krajobrazu kulturowego, obejmującego lesiste
obszary po obu stronach Sanu, odcinają się pewnymi odrębnościami wsie leżące
w sąsiedztwie tej rzeki, których mieszkańcy wyróżniali się od mieszkańców wsi leśnych
swym wyższym poziomem kultury.
Jedną z takich osad był od początków swego powstania Krzeszów, lokalne centrum
osadnicze wraz z obronnym wzgórzem zwanym Rotundą. Położony na samym pograniczu
polsko-ruskim został zasiedlony już na przełomie XII i XIII wieku w trakcie drugiej fazy
osadnictwa doliny Sanu i już od zarania swojego istnienia pełnił funkcję nadgranicznej
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warowni kontrolującej trakt handlowy z Małopolski na Ruś. Wkrótce też osada rozwinęła się
w ważny dla okolic ośrodek osadniczy doliny dolnego biegu Sanu, stając się siedzibą
starostwa niegrodowego (królewszczyzny). Nastąpiło to zapewne już po włączeniu do Korony
przez króla Kazimierza Wielkiego ziemi przemyskiej i sanockiej, czyli tzw. Rusi Czerwonej
po połowie XIV wieku.
Wiemy, że z końcem XIV wieku północno-wschodnie krańce Puszczy Sandomierskiej aż
po rzekę Tanew, w tym starostwa krzeszowskie miał pod swoim zarządem Iwan Kustra
z Krzeszowa, który był też starostą - tenutariuszem krzeszowskim. W 1427 roku król
Władysław Jagiełło zmuszony był do zastawienia dóbr krzeszowskich, decydując się oddać je
księciowi Ziemowitowi. W 1509 roku tenutariuszem dóbr krzeszowskich był kasztelan
i starosta sandomierski Jakub z Szydłowca. W 1520 roku na sejmie bydgoskim dobra
krzeszowskie wraz z zamkiem otrzymał w dzierżawę Spytek z Tarnowa w zamian za
pożyczkę w wysokości 3 000 zł udzieloną królowi na wojnę z mistrzem krzyżackim.
Tereny te należały do ziem ruskich, chociaż określenie granicy państwa i diecezji
krakowskiej przed powstaniem diecezji przemyskiej jest trudne, gdyż jej granice wschodnie
były prawdopodobnie otwarte. Dopiero w ciągu XII-XIV wieku ustaliła się granica z diecezją
łucką i chełmską, która w części wschodniej biegła basenem Wieprza za Czemiernikami,
Biskupicami, Bychawą, Wysokiem, Gorajem i Potokiem do Sanu. W 1375 roku wyniesiony
został Halicz do godności arcybiskupstwa – metropolii z podporządkowanymi biskupstwami
w Przemyślu, Włodzimierzu i Chełmie. Od strony Lubaczowa granica z diecezją chełmską
biegła w kierunku zachodnim, pozostawiając po stronie przemyskiej parafię Łukową,
Tarnogród i późniejszą parafię Huta Krzeszowska. W rejonie Biłgoraja i Huty Krzeszowskiej
rozpoczynało się sąsiedztwo diecezji przemyskiej z krakowską a ta linia graniczna pokrywała
się z polityczną granicą województwa sandomierskiego.
Tereny te należały pierwotnie do parafii Krzeszów, istniejącej już w 2 poł. XV wieku,
której powtórnie erygował i fundację uposażył w 1509 roku król Zygmunt Stary. Uposażona
pierwotnie przez króla parafia z biegiem lat - dzięki rodzinie Zamoyskich - powiększyła
nadania ziemi. Do 1809 roku parafia krzeszowska należała do diecezji przemyskiej, przy
czym w latach 1630-1746 wchodziła w skład dekanatu leżajskiego a po 1746 roku do
tarnogrodzkiego.
W ręku Tarnowskich dobra krzeszowskie pozostawały do 1576 roku, kiedy to w wyniku
sporu z Ossolińskimi na sejmie toruńskim zostały przyznane Marcinowi Ossolińskiemu, od
którego w 1580 roku za zgodą króla Stefana Batorego odkupił je za 3 000 złp Jan Zamojski.
W 1588 roku, na sejmie koronacyjnym Zygmunta III Krzeszów wraz z całym starostwem
przekazany został na stałe Janowi Zamojskiemu i w 1589 roku ziemie te weszły w skład
utworzonej Ordynacji Zamojskiej. W tym okresie starostwo krzeszowskie obok Krzeszowa
stanowiły wsie Piskorowice, Kulno, Kulońska Wola, Biszcza, Korchów, Księżpol, Bukowina,
Kamionka oraz miasto Tarnogród.
Jan Zamoyski, chcąc zapewnić sobie i swojej rodzinie pierwszorzędne stanowisko
w państwie, dążył do zbudowania zasobnego majątku. Ekspansji terytorialnej dokonywał nie
przebierając w środkach, per fas et nafas. Za zasługi swoje dla Rzeczypospolitej kazał sobie
solidnie płacić królewszczyznami. Bliżej nieznany pamflecista pisał o Zamoyskim: Więcej
ważąc przypodobanie królowi, niżeli swej ojczyzny pożytki, a własne mając na względzie,
pomnażał je, ile mógł, bo niemało skarbów od króla do swojego domu wprowadził. Zaś Zofia
Chodkiewiczowa w swym liście do męża, Jana Karola Chodkiewicza, stwierdziła: Zamoyski
chudy był szlachcic, także Żółkiewski, a to panami, i to możnymi, z hetmaństwa ostali. Obok
trzynastu rozległych królewszczyzn, które poważnie powiększały stan posiadania
Zamoyskiego, większość dóbr nabył on od najbliższych sąsiadów. Wykorzystując swoją
pozycję w państwie, łamał bezwzględnie opór zubożałej szlachty. Najchętniej zabiegał
o posiadłości zadłużone, które były łatwiejsze do zdobycia.
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W 1589 roku utworzył Zamoyski z podstawowego trzonu swych dóbr Ordynację
Zamojską. W swej strukturze prawno – ustrojowej i ekonomicznej była ona dziełem
organicznie jednorodnym, samodzielnym i samowystarczalnym, pewnego rodzaju udzielnym
księstwem w ramach Rzeczypospolitej. Miała też własną stolicę - miasto Zamość, własne
niezależne sądownictwo – Trybunał Zamojski, własne siły militarne, nie podlegające
zwierzchności hetmanów, własne rolnictwo, przemysł, rzemiosło i handel rozwijający się
w sześciu miastach ordynackich a nawet własną wyższą uczelnię – Akademię Zamojską
i własny ośrodek wydawniczy – drukarnię w Zamościu.
Podstawową zasadą działalności gospodarczej Jana Zamoyskiego była oszczędność.
Kanclerz z żelazną dyscypliną przestrzegał prawidłowego wydawania pieniędzy. W dobrach
Zamoyskich prowadzone były regestry przychodów, rozchodów, bydła po folwarkach,
wysiewu zboża itp.
Port krzeszowski dostosowany do spławu zboża i innych produktów stał się wkrótce
głównym portem rzecznym Ordynacji. Obsługiwał starostwo krzeszowskie a później
południowo-zachodnie rubieże Ordynacji. Obsługa portu i spławu rzecznego wymagała
specyficznego zawodu flisaka. W Krzeszowie zajmowali się flisactwem mieszkańcy osady –
chrześcijanie oraz chłopi z okolicznych wsi. Ludność zajmowała się także szkutnictwem,
albowiem do końca XVIII stulecia Krzeszów był ważnym ośrodkiem przemysłu
szkutniczego. Jednakże podstawowymi zajęciami ludności Krzeszowa i okolic obok flisactwa
był drobny handel oraz - w mniejszym stopniu - rolnictwo. Drobny handel, skupiony
w rękach żydowskich nastawiony był głównie na obsługę ludności okolicznych wsi. Na
terenach tych spotykamy się także ze śladami kuźnictwa i hutnictwa.
Znaczny odsetek mieszkańców tych ziem stanowiła ludność ruska. Dla niej to - wraz
z rozwojem osady - obok istniejącej już przynajmniej od stulecia parafii rzymsko-katolickiej
jeszcze przed 1589 rokiem, może nawet w XV stuleciu powstała parafia prawosławna.
Początkowo prawosławna (od 1692 roku greko-katolicka) parafia w Krzeszowie należała do
diecezji przemyskiej i dekanatu tarnogrodzkiego. Od 1809 roku znalazła się w granicach
greko-katolickiej diecezji chełmskiej i dekanatu tarnogrodzkiego a po likwidacji Unii
w chełmsko-warszawskiej diecezji prawosławnej i nowoutworzonym dekanacie biłgorajskim.
Od 1905 roku w nowopowstałej diecezji chełmskiej, która formalnie rozwiązana została
w 1923 roku. Kanonicznie greko-katolickie biskupstwo chełmskie podlegało od 1807 roku
unickiej metropolii lwowsko-halickiej z siedzibą we Lwowie, a od 1830 roku bezpośrednio
Rzymowi.
Znaczenie i rola Krzeszowa dla okolic wzrosła, gdy w 1641 roku z inicjatywy Katarzyny
z ks. Ostrogskich Zamoyskiej, wdowy po kanclerzu Tomaszu Zamoyskim osada otrzymała na
mocy dekretu króla Władysława IV Wazy magdeburskie prawa miejskie. Miasto otrzymało
m. in. przywilej na targi każdego dnia w dzień sobotni, później przesunięte na wtorki i piątki,
jarmarki zaś dwa razy na rok na św. Stanisława 8 maja i na św. Andrzeja Apostoła 30
listopada, od 1744 roku dodatkowo w dniu św. Jana Chrzciciela 24 czerwca, na
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia oraz św. Tomasza 21 grudnia.
W połowie XIX wieku jarmarki odbywały się 19 marca, 8 czerwca, 16 sierpnia, 8 września
i 18 października.
W lipcu 1624 roku starostwo krzeszowskie zostało spustoszone najazdem Tatarów pod
wodzą Kantymira Murzy. W 1648 roku tereny te zostały złupione przez Kozaków
Chmielnickiego. Nie oszczędziły tych ziem wydarzenia z czasów szwedzkiego Potopu, gdy
około 25 marca 1656 roku w okolicy Krzeszowa i Kopek przechodził główny nurt
wycofujących się wzdłuż Sanu wojsk króla szwedzkiego Karola X Gustawa, wypieranych
przez Stefana Czarnieckiego. W tym bowiem czasie w okolicach Krzeszowa, głównie wzdłuż
Sanu operowały silne oddziały partyzantów, rekrutujące się z okolicznych chłopów
i flisaków. Tereny te zostały zapewne złupione także przez wojska księcia siedmiogrodzkiego
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Jerzego II Rakoczego w 1657 roku, stacjonujące w okolicy Rudnika.
Ziemie te zostały ponownie spustoszone przez Tatarów w 1672 roku, potem plądrowane
były przez Moskali w trakcie trzeciej wojny północnej w latach 1709-10. W listopadzie 1715
roku przechodziły tędy oddziały konfederatów tarnogrodzkich dowodzonych przez marszałka
Ledóchowskiego, tereny te były też widownią walk w czasie konfederacji barskiej.
Zniszczenia wojenne, kataklizmy i liczne epidemie wyniszczały te regiony, ich znaczenie
malało, zwłaszcza gdy w wyniku rozbiorów dotychczasowe centrum osadnicze jakim był
Krzeszów stał się peryferyjnym miasteczkiem na pograniczu rosyjsko-austriackim.
Po I rozbiorze, od 1772 roku ziemie te znalazły się w zaborze austriackim, w tzw.
Królestwie Galicji i Lodomerii, w cyrkule bełskim (z siedzibą w Zamościu) i dystrykcie
ulanowskim, od 1775 roku w dystrykcie biłgorajskim a od 1776 roku w dystrykcie
tomaszowskim. Po likwidacji w 1782 roku dużych cyrkułów i zmianie dotychczasowych
dystryktów na cyrkuły ziemie te weszły w obręb cyrkułu zamojskiego.
W wyniku rozbiorów dobra ordynackie podlegały działaniu dwu odrębnych, z gruntu
różnych systemów władzy politycznej. Mimo zachowania wspólnych dla całego latyfundium
rządów ekonomicznych sztuczne rozczłonowanie majątku nastręczało nie lada trudności,
zwłaszcza gdy idzie o regulowanie świadczeń państwowych i pobór rekruta.
W końcowych dziesiątkach XVIII wieku, zwłaszcza za rządów ordynatów Andrzeja
Zamoyskiego i jego syna Aleksandra intensywnie zabrano się do zakładania nowych osad.
Szczególne zainteresowanie powołaniem do życia nowych wsi wykazał komisarz dóbr
Joachim Owidzki. Prawdopodobnie jemu przypisać należy powstanie wielu nowych osad
wiejskich w tym czasie. Niezależnie od zorganizowanej działalności osadniczej właścicieli
Ordynacji, poważnym elementem osadotwórczym na terenie tych dóbr byli budziarze, zwani
także „ludźmi lasowymi”. Częstym wędrówkom budziarzy z miejsca na miejsce towarzyszyło
zanikanie i powstawanie nowych siedzib, osad - efemeryd. Właśnie ta nietrwałość osad
budziarskich, zresztą nie tylko budziarskich, stwarza trudności w ustaleniu dokładnej ilości
wsi w Ordynacji.
W kluczu krzeszowskim dóbr Ordynacji w 1783 roku istniały - poza Krzeszowem - wsie
Bystre, Hucisko, Huta Krzeszowska, Kamionka, Krzeszów Dolny, Krzeszów Górny, Ruda
Dymarska, Sieraków, Suszki i Żuk a w 1799 roku Bystre, Gozd, Hucisko z folwarkiem
i karczmą, Huta Krzeszowska, Kamionka z folwarkiem i karczmą, Krzeszów Dolny
z folwarkiem, Krzeszów Górny z karczmą, Sieraków z dwoma folwarkami, dwoma
austeriami, czterema karczmami i pięcioma młynami, Suszki i Żuk.
W 1776 roku powstała parafia w Hucie Krzeszowskiej, poprzednio należącej do parafii
krzeszowskiej. Została ona uposażona przez Zamoyskich (ziemie, drzewo opałowe).
Początkowo należała, podobnie jak parafia krzeszowska do dekanatu tarnogrodzkiego,
a dopiero później do biłgorajskiego.
W 1809 roku tereny gminy znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego,
w departamencie lubelskim i powiecie tarnogrodzkim. Od 1815 roku były w granicach
Królestwa Polskiego, w województwie lubelskim, obwodzie zamojskim (z siedzibą
w Janowie) i okręgu tarnogrodzkim. Od 1837 roku znalazły się w guberni lubelskiej a od
1842 roku w powiecie zamojskim (z siedzibą w Janowie) i okręgu tarnogrodzkim.
Po powstaniu styczniowym władze carskie przeprowadziły gruntowną reorganizację podziału
administracyjnego Królestwa. W jej wyniku gubernie podzielono na mniejsze niż
dotychczasowe powiaty, z których wyłoniono nowy twór administracyjny – gminę. W ten
sposób od 1867 roku Krzeszów, pozbawiony ustroju miejskiego stał się siedzibą gminy
wiejskiej administrowanej przez wójta w nowoutworzonym powiecie biłgorajskim,
pozostając w granicach guberni lubelskiej. Północne tereny gminy znalazły się w gminie Sól,
środkowa część w gminie Huta Krzeszowska. Od 1912 roku południowa i wschodnia część
powiatu biłgorajskiego znalazły się w nowoutworzonej guberni chełmskiej.
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Stan urbanizacji w 1 poł. XIX wieku ukazuje „Opisanie statystyczno – historyczne dóbr
ordynacji Zamojskiej”, dokonane przez Mikołaja Stworzyńskiego. Z interesującego nas terenu
opisanie wymienia:
HUCISKO KRZESZOWSKIE Jnaczey Stara Huta zwana i Wólka Brzezińska te ma
Prawa Dziedzictwa które i włość Krzeszowska. Jnne wiadomości w Przypisku N. 81. W Hucie
Krzeszowskiey Kościół Fundowała JW. Teresa z Michowskich Hrabiów Żona JW. Tomasza
Antoniego Wojewody Lubelskiego Ordynata Zamoyskiego, a to dla dogodności włościan Huty
Krzeszowskiey Zuku i Gozdu, którym przez Rzekę Tanew do Kościoła Krzeszowskiego udawać
się często tey Rzeki wylewy wzbraniały – Fundatorka naznaczyła temu Kościołowi dochody
i affiliowała go do Kościoła Krzeszowskiego Plik 63 N. 1 ad A.
Reszta wiadomości w Przypisku N. 82. W HUCISKU Krzeszowskim Ru 1707 zboża
włościanów przez Inkursyą nieprzyiacielską były zabrane, był w tey wsi Browarek – Ru 1739
była aręda winnica Młynek pusty z stawkiem sadzawka pod dworem – Roku 1749 Była aręda
Browar Karczma na wólce Huciskiey Sadek za oborą sliwny – Sadek za pokojami w którym
sliwy gruszki i jabłka, Sadzawka za Browarem zarybiona, Staw nad młynem zarybiony.
Młynek na tymże stawie nowy – Roku 1808 w Hucisku Krzeszowskim był Stawek za dworem,
na którym młynek bywał, dany został poddanym na czynszowe łąki – wiele stay roli piasek
zawiał – O tem piszą Jnwentarze tey wsi z lat powołanych KOŚCIOŁA Huciska Krzeszowskiego tyczące się szczegóły, te posał JX. Proboszcz
teraznieyszy – „Fundacyą tego Kościoła roku 1766 dnia 7 Lipca w Brzozowie zatwierdził JW.
Franciszek Salezyusz z Ossin Wężyk Biskup Przemyski – Kościół ten był zbudowany z drzewa
kostkowego na podmurowaniu, tarcicami zewnątrz cały pobity – Dach na tym Kościele Ru
1823 nowy dano –
Kościół ten niebył poświęcany – Znayduie się w Kościele Portret JW. Teresy
z Michowskich Ordynatowey Zamoyskiej fundatorski – Przy tym Kościele był pierwszy
Vicarius perpetuus Jakób Jędrzejowski Po nim był Proboszcz Instytuowany, za Rządu
Austryackiego, do tego Kościoła, z filialnego Krzeszowskiego, na samowłasny Kościół
obroconego. X. Szymon Ziomkowski 1786 – a w Ru 1809 teraznieyszy X. Maciey Seraczyński
– Wizytował ten Kościół w Ru 1796 JW. Antoni Gołaszewski Biskup Przemyski, lecz dla
słabości która go wstrzymała w Krzeszowie, nie był w nim osobiście – Wizytował pozniey
osobiście tenże Kościół JW. Woyciech Leszczyc Skarszewski Biskup Lubelski Roku 1817 dnia
29 Kwietnia – a na ostatek w Roku 1830 dnia 28 września wizytowali tenże Kościół
Delegowani Kanonicy katedralni lubelscy JX. Felix Kwiatkowski Proboszcz Tomaszowski
i adjunkt iego X. Bartłomiey Trellinski Proboszcz z Biskupia -” O tem doniesienie X.
Proboszcza.
HUTA Krzeszowska te ma własności dowody które i włość Krzeszowska. Reszta
w Przypisku N. 86.: HUTĘ przy Krzeszowie w Lesie Brzeznica nazywanym, i Rudę a przy tey
dwa Stawki wymienia Jnwentarz Krzeszowski z Ru 1638 –
Huta Krzeszowska arędowana była za Złotych 500 przez Piotra Wagnera w Ru 1656, iak
wskazuie Perceptarz Roku tegoż –
Jnwentarz Krzeszowskiey arędy z Roku 1706 To ma o Hucie Krzeszowskiey „Ponieważ
podawania roczne włościan Huty Krzeszowskiey żadnego dotąd nie otrzymały skutku, więc
Ekonomiczny Rząd Ordynacyi stosuiąc się do Prawa Okazanego przez włościan w treści „Jż
w Roku 1690 JW. Anna Zamoyska Podskarbina W. Kor. Destynowała Michałowskiego w ów
czas Szypra ordynackiego któryby te wieś wzdłuż i w szerz i ile nową osiadłą
w poiemnościach ustanowił, a że tenże wyznaczony tylko co do szerokości włościan równo
pomierzył, a co do długości nie, i to dało powód włościanom do dalszych nie przestannych
zażaleń z przyczyny nie proporcyonalnego czynszu. Z czego pozniey w Roku 1700 była na
grónt oznaczona Komissya, lecz i ta nic finalnie nie postanowiła, ani polecenia następne
dawane Pisarzom Ordynacyi, tey rzeczy nie ukończyły, przeto w tym Roku dodano tym
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włościanom Pole Dziadowice, maiące Sznurów 36 – i Sznurów 14. w Lesie wyrobionych z
zastrzeżeniem, iżby daley Lasów nie wyrobiali za kopcami od miedzy Bzdyrowey do miedzy
Woyta Szwedzika posypanemi – Przydano też włościanom Huty Krzeszowskiey dla zrównania
gróntów i ćwierci za Rzeką i Olszyną pólko Radmanskie, dawniey trzymane przez włościan
Sierakowa – Ustanowiono czynsz z ćwierci po zł 341 zawarowano równość w opłacie
podatków tako publicznych iako i prywatnych –
Roku 1785 w Hucie Krzeszowskiey było szkodliwe gradobicie Summar. Ekonom. Duży f.
97. Jnwentarz Browaru Krzeszowskiego z Roku 1810 wymienia karczmę w Hucie
Krzeszowskiey
z Gorzelnią – Z za tey Huty na Mile z Łęgów zaczyna się Rzeka Kurzynka i wpada w Tanew
Niewieski Stacya 93.
KRZESZÓW Górny wieś ma też co i poprzednicza wieś dowody własności Reszta
w Przypisku N. 129.: KRZESZÓW górny – Ru 1796 dnia 6 Pazdziernika Pogorzel włościan
zdarzoną wymienia Summaryusz Ekonomiczny duzy folio 97.
KUSZE Młyn przy Krzeszowie z Stawkiem własności dowody też co i Krzeszowa
ŁAZORY pod Solą też dowody własności co i Sól maią. Jnne wiadomości w Przypisku N.
140.: U ŁAZORÓW Karczmę – w Łazorach Karczmę nową tudzież Karczmę starą i Browarek
wymienią Jnwentarze arędy Solskiey z Roku 1791 i 1804.
MAZIARNIA przy Krzeszowskich Dobrach też ma dowody własności które włość
Krzeszowska. Reszta w Przypisku N. 158.: MAZIARNIA należąca z powinnościami i daninami
i propinacyą do Krzeszowa dolnego, uważa się łącznie z Folwarkiem Zasonskim –
SIERAKÓW do Krzeszowa należący ma dowody własności też co i włość Krzeszowska.
Reszta w Przypisku N. 217.: SIERAKÓW W czasie najazdu Tatarów w tey wsi dwóch
włościan na pańszczyźnie będących rozsiekano oprócz tego ludzi i konie pobrano w ogólności
we wsi Zankowey Woli Nakliku Lipinach i Sierakowie zabito lub w niewolę zaięto ludzi osób
14, koni wzięto 18 nic przeciwe nie spalono. Spis spustoszenia przez Tatarów włości
Zamechskiey, Księżpolskiey i Krzeszowskiey robiony Roku 1624 będący między Jnwentarzami
Zamchu –
Sieraków wieś osadzoną około Roku 1600 Jnwentarz Krzeszowa pod literą F. –
W Sierakowie Młyn na Tanwi Tartak Tokarnia i Kuźnia Rudnicza była około Roku 1612.
Jnwentarz tenże.
W Sierakowie kuźnię Rudniczą przy młynie będącą zniesiono około Roku 1634 – Jnwentarz
Krzeszowa tegoż Roku – Sierakowa Żuka i Gozdu Jnwentarz z Roku 1699 wyraza dań
miodową – a Jnwentarz Roku 1682 roczne daniny od Rzemieślników – Jnwentarz arędy
Krzeszowskiey z Roku 1718 wymienia Karczmę w Sierakowie i młyn tamże o iednym kamieniu
z foluszem – Roku 1785 w Sierakowie i Zuku było szkodliwe gradobicie Summar.
Ekonomiczny duzy folio 98 i 97. Tamże wspomina o Sierakowie przestawienie Folusza
i Młyna reparacyą – w Roku 1790.
WÓLKA pod Huciskiem Krzeszowskim też ma prawa własności co i włość Krzeszowska.
ZUK Przy Folwarku Zasoniu te ma dowody własności co i włość Krzeszowska.
„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego ...” z końca XIX stulecia informuje z kolei
o tym, że:
Banachy, wś., pow. biłgorajski, gm. Sól, parafia Puszcza Solska. W 1827 r. było tu 29 dm.
i 328 mieszk.
Derylaki, wś ordyn., pow. biłgorajski, gm. i par. Huta Krzeszowska.
Gozd, wieś ordynacka, pow. biłgorajski, gm. i par. Huta Krzeszowska.
Harasinki, wś ordynacka, pow. biłgorajski, gm. Kuta Krzeszowska, par. Krzeszów.
Hucisko, wś, pow. biłgorajski, gm. Huta Krzeszowska, par. Krzeszów. W 1827 r. było tu
54 dm. i 307 mk.
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Huta - krzeszowska, wś. folw., własność ordynacka, pow. biłgorajski, gm. i par. Huta
krzeszowska. W 1827 r. było tu 93 dm., 704 mk. Jest tu kościół par. drewniany i urząd
gminny. Par. H. Krzeszowska, dek. biłgorajskiego, liczy 2606 dusz. Kośc. i par. erygowała
1766 r. Teresa z Miechowskich ordynatowa Zamoyska. Gmina Huta krzeszowska należy do
sądu gm. okr. I w Soli, st. p. w Krzeszowie, zarząd gminny w miejscu. Obszar gminy wynosi
35,546 mr., ludność 4864 głów. W skład gminy wchodzą: Derylaki, Gózd, Harasinki,
Hucisko, Huta krzeszowska, Huta plebańska, Kiszki, Momoty, Maziarnia, Ryczki, Sieraków,
Szeliga, Uście, Wólka-Kusze, Zuk.
Krzeszów Górny (...), wś, pow. biłgorajski, gm. i par. Krzeszów. W 1827 r. K. Górny miał
96 dm. i 782 mk., (...).
Łazory, wś, pow. biłgorajski, gm. Sól, par. Puszcza Solska (obrz.-greck. Sól). Należy do
dóbr Ordynacyi Zamoyskich. W 1827 r. było tu 22 dm., 277 mk.
Maziarnia, wś, pow. biłgorajski, gm. i par. Huta Krzeszowska. Należy do dóbr ordynacyi
Zamojskich. W 1827 r. były tu dwie oddzielne wsie mające razem 45 dm. i 257 mk.
Nowa, wś, pow. biłgorajski, gm. o par. Krzeszów.
Ryczki, wś włośc., pow. biłgorajski, gm. Huta Krzeszowska, par. Krzeszów. Na jej
obszarze bierze początek rzeka Brzeźnica. Wchodziła w skład dóbr ordynacyi Zamoyskich.
Sieraków, wś., pow. biłgorajski, gm. Huta Krzeszowska, par. Krzeszów. W r. 1827 było 60
dm., 355 mk. Wchodziła w skład dóbr ordynacyi Zamoyskich.
Szeliga, wś, pow. biłgorajski, gm. i par. Huta Krzeszowska. Wchodziła w skład dóbr
ordynacyi Zamoyskich.
Wólka Kusze, wś, pow. biłgorajski, gm. Huta Krzeszowska, par. Krzeszów. Spisy z r. 1827
nie podają tej wsi.
Wydarzenia powstania listopadowego ominęły te ziemie, ale były one widownią kilku
epizodów powstańczych w powstaniu styczniowym. W maju 1863 roku w okolicach
Krzeszowa przedzierał się oddział powstańczy płk. Borelowskiego, który 30 maja stoczył
zwycięską potyczkę pod Chruśliną.
To właśnie w puszczy sformowane zostały z miejscowej ludności oddziały głównych
bohaterów polskiego Stycznia: m. in. gen. Antoniego Jeziorańskiego, Krysińskiego który
z Kochan poszedł w kierunku na Polichnę oraz Czechowskiego maszerującego przez Tanew
w kierunku na Tarnogród, Borelowskiego od Rzeszowa w kierunku na Krzeszów i Biłgoraj
w Lubelskie.
Zwłaszcza dzieje Huty Krzeszowskiej są ściśle związane z patriotycznymi zrywami
narodowymi. W 1863 roku miały tutaj miejsce trzy większe potyczki oddziałów
powstańczych, Z. Czachowskiego, gen. Jeziorańskiego i Krysińskiego. Śladem tego są groby
powstańcze na cmentarzu par.
Tereny te były także dwukrotnie świadkami zaciekłych walk I wojny światowej.
W sierpniu 1914 roku bój trwał prawie trzy tygodnie, w pocz. lipca 1915 roku prawie miesiąc,
w czasie których Krzeszów został prawie doszczętnie spalony.
W czasie I wojny św. w Harasiukach powstał kościół narodowy i wybudowano tu
świątynię, która obecnie nie istnieje, a budynek zamieniono na dom kultury i kino.
Po okresie okupacji austriackiej i odzyskaniu niepodległości tereny te wraz z całym
powiatem biłgorajskim znalazły się w granicach utworzonego w 1919 roku województwa
lubelskiego. Według spisu miejscowości wykonanego w 1921 roku teren dzisiejszej gminy
Harasiuki wykazany został w obrębie powiatu biłgorajskiego, w składzie ówczesnych gmin
Huta Krzeszowska, Krzeszów i Sól.
I tak w gminie Huta Krzeszowska było 1188 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym
i 13 innych niezamieszkałych i mieszkało 6195 osób, w tym 2885 mężczyzn i 3310 kobiet,
w tej liczbie było 5911 osób wyznania rzymsko-katolickiego, 237 wyznania prawosławnego
i 47 wyznania mojżeszowego. Z tych 6119 osób podało narodowość polską, 63 rusińską i 13
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żydowską. W gminie tej wymienione są:
1. Borowina (spisana łącznie z wsią Kusze)
2. Brzozowiec: folwark z 6 budynkami o przeznaczeniu mieszkalnym, w którym
mieszkało 34 osób, w tym 16 mężczyzn i 18 kobiet, spośród nich 23 było wyznania rzymskokatolickiego a 11 prawosławnego. Z tych 23 osoby podało narodowość polską a 11 rusińską.
3. Derylaki: wieś o 39 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym (w tym 3 budynki
niezamieszkałe), w których mieszkało 192 osoby, w tym 86 mężczyzn i 106 kobiet, spośród
nich 184 było wyznania rzymsko-katolickiego a 8 mojżeszowego. Z tych 189 osób podało
narodowość polską a 3 żydowską.
4. Gozd: wieś o 83 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało 444
osoby, w tym 210 mężczyzn i 234 kobiety, spośród nich 441 było wyznania rzymskokatolickiego a 3 mojżeszowego. Wszyscy podali narodowość polską.
5. Harasiuki: wieś o 135 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym (w tym 5 budynków
niezamieszkałych), w których mieszkało 580 osób, w tym 270 mężczyzn i 310 kobiet,
spośród nich 383 było wyznania rzymsko-katolickiego, 191 prawosławnego a 6
mojżeszowego. Z tych 528 osób podało narodowość polską a 52 rusińską.
6. Hucisko: folwark o 3 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało
28 osób, w tym 11 mężczyzn i 17 kobiet, wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego
i narodowości polskiej.
7. Hucisko: wieś o 80 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym (w tym 5 budynków
niezamieszkałych), w których mieszkało 379 osób, w tym 181 mężczyzn i 198 kobiet,
wszyscy byli wyznania rzymsko-katolickiego i narodowości polskiej.
8. Huta Nowa: leśniczówka o 2 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 22 osoby, w tym 12 mężczyzn i 10 kobiet, wszyscy byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej.
9. Huta Nowa: wieś o 89 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 410 osób, w tym 184 mężczyzn i 226 kobiet, spośród nich 409 było wyznania
rzymsko-katolickiego a 1 mojżeszowego. Z tych 409 osób podało narodowość polską a 1
żydowską.
10. Huta Plebańska: wieś o 49 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 227 osób, w tym 99 mężczyzn i 128 kobiet, spośród nich 207 było wyznania
rzymsko-katolickiego a 20 mojżeszowego, wszyscy narodowości polskiej.
11. Huta Podgórna: wieś o 79 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 416 osoby, w tym 193 mężczyzn i 223 kobiet, wszyscy wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej.
12. Huta Stara: wieś o 86 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym i 1
niezamieszkałym, w których mieszkało 424 osoby, w tym 196 mężczyzn i 228 kobiet,
wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego i narodowości polskiej.
13. Kiszki: wieś - obecnie w gminie Janów Lubelski.
14. Kusze: wieś o 30 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało
159 osób, w tym 72 mężczyzn i 87 kobiet, spośród nich 150 było wyznania rzymskokatolickiego a 9 mojżeszowego. Z tych 150 osób podało narodowość polską a 9 żydowską.
15. Maziarnia: wieś o 58 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym i 4
niezamieszkałych, w których mieszkało 296 osób, w tym 135 mężczyzn i 161 kobiet, wszyscy
wyznania rzymsko-katolickiego i narodowości polskiej.
16. Momoty Dolne: wieś - obecnie w gminie Janów Lubelski.
17. Momoty Górne: folwark - obecnie w gminie Janów Lubelski.
18. Momoty Górne: wieś - obecnie w gminie Janów Lubelski.
19. Półsieraków: wieś o 22 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 133 osoby, w tym 69 mężczyzn i 64 kobiety, wszyscy wyznania rzymsko-
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katolickiego i narodowości polskiej.
20. Ryczki: wieś o 27 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało
154 osoby, w tym 67 mężczyzn i 87 kobiet, spośród nich 119 osób było wyznania rzymskokatolickiego a 35 prawosławnego. Wszyscy podali narodowość polską.
21. Sieraków Nowy: wieś o 18 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym (w tym 8
budynków niezamieszkałych), w których mieszkało 143 osoby, w tym 71 mężczyzn i 72
kobiety, wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego i narodowości polskiej.
22. Sieraków nad Tanwią: wieś o 36 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym,
w których mieszkało 208 osób, w tym 100 mężczyzn i 108 kobiet, wszyscy wyznania
rzymsko-katolickiego i narodowości polskiej.
23. Szeliga: wieś o 36 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało
170 osób, w tym 83 mężczyzn i 87 kobiet, wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego
i narodowości polskiej.
24. Uście: wieś - obecnie w gminie Janów Lubelski.
25. Wólka: wieś o 45 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym (w tym 3 budynki
niezamieszkałe), w których mieszkało 231 osób, w tym 108 mężczyzn i 123 kobiety, wszyscy
wyznania rzymsko-katolickiego i narodowości polskiej.
26. Żuk Nowy: wieś o 12 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 62 osoby, w tym 28 mężczyzn i 34 kobiety, wszyscy wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej.
27. Żuk Stary: wieś o 32 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 184 osoby, w tym 73 mężczyzn i 111 kobiet, wszyscy wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej.
W gminie Krzeszów było 11445 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym i mieszkało
6387 osób, w tym 3074 mężczyzn i 3313 kobiet, w tej liczbie było 4036 osób wyznania
rzymsko-katolickiego, 1968 prawosławnego, 1 ewangelickiego, 2 greko-katolików i 380
mojżeszowego. Z tych 5079 osób podało narodowość polską, 1280 rusińską, 27 żydowską i 1
łotewską. W gminie tej wymieniono:
1. Bystre: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
2. Działy: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
3. Jasiennik Stary: wieś - obecnie w gminie Potok Górny.
4. Kamionka: folwark - obecnie w gminie Krzeszów.
5. Kamionka: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
6. Krzeszów: osada miejska - obecnie w gminie Krzeszów.
7. Krzeszów Dolny: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
8. Krzeszów Górny: wieś o 113 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 627 osób, w tym 309 mężczyzn i 318 kobiet, spośród nich 552 było wyznania
rzymsko-katolickiego, 72 prawosławnego a 3 mojżeszowego. Z tych 619 osób podało
narodowość polską, 5 rusińską a 3 żydowską.
9. Kustrawa: leśniczówka - obecnie w gminie Krzeszów.
10. Kustrawa: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
11. Łazów: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
12. Łazy Malenickie: folwark - obecnie w gminie Krzeszów.
13. Łazy Naklickie: folwark - obecnie w gminie Potok Górny.
14. Malinnik: folwark - obecnie w gminie Potok Górny.
15. Nowa Wieś: wieś o 71 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 401 osób, w tym 190 mężczyzn i 211 kobiet, spośród nich 399 było wyznania
rzymsko-katolickiego a 2 mojżeszowego, wszyscy narodowości polskiej.
16. Podolszynka Księżówka: folwark - obecnie w gminie Krzeszów.
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17. Podolszynka Ordynacka: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
18. Podolszynka Plebańska: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
19. Sygiełki: wieś - obecnie w gminie Krzeszów.
20: Zamczysko: folwark - obecnie w gminie Krzeszów.
W gminie Sól było 1609 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym i mieszkało 8453
osób, w tym 4088 mężczyzn i 4365 kobiet, w tej liczbie było 7764 osób wyznania rzymskokatolickiego, 498 wyznania prawosławnego, 1 ewangelickiego, 135 greko-katolików i 55
wyznania mojżeszowego. Z tych 7985 osób podało narodowość polską, 443 rusińską i 25
żydowską. W gminie tej wymienione są:
1. Banachy: leśniczówka o 1 budynku z przeznaczeniem mieszkalnym, w którym
mieszkało 7 kobiet, wszystkie wyznania rzymsko-katolickiego i narodowości polskiej.
2. Banachy: wieś o 51 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało
260 osób, w tym 120 mężczyzn i 140 kobiet, spośród nich 253 było wyznania rzymskokatolickiego, 4 prawosławnego a 3 mojżeszowego. Z tych 257 osób podało narodowość
polską a 3 żydowską.
3. Bidaczów Nowy: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
4. Bidaczów Stary: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
5. Brodziaki: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
6. Ciosmy: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
7. Dereźnia Majdańska: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
8. Dereźnia Solska: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
9. Dereźnia - Zagrody: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
10. Dereźniańska Wola: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
11. Korczów: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
12. Łazory: wieś o 130 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało
647 osób, w tym 295 mężczyzn i 352 kobiety, spośród nich 396 było wyznania rzymskokatolickiego, 130 prawosławnego, 1 ewangelickiego a 120 mojżeszowego. Z tych 397 osób
podało narodowość polską a 250 żydowską.
13. Majdan Nowy: folwark - obecnie w gminie Biłgoraj.
14. Majdan Nowy: leśniczówka - obecnie w gminie Biłgoraj.
15. Majdan Nowy: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
16. Majdan Stary: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
17. Margole: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
18. Okrągłe: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
19. Rogale: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
20. Rogóźnia: wieś o 40 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym, w których mieszkało
180 osób, w tym 84 mężczyzn i 96 kobiet, spośród nich 174 było wyznania rzymskokatolickiego a 6 innego chrześcijańskiego. Z tych 174 osób podało narodowość polską a 6
rusińską.
21. Ruda Solska: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
22. Ruda - Zagrody: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
23. Smólsko: leśniczówka - obecnie w gminie Biłgoraj.
24. Smólsko: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
25. Sól: folwark - obecnie w gminie Biłgoraj.
26. Sól: leśniczówka - obecnie w gminie Biłgoraj.
27. Sól: wieś - obecnie w gminie Biłgoraj.
28. Zofjampol: folwark - obecnie w gminie Biłgoraj.
Celem aktywizacji powiatu w jego części zachodniej, gmin Huta Krzeszowska, Krzeszów
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i Potok Górny zdecydowano o rozwoju koszykarstwa i plantacji wikliny. W Hucie
Krzeszowskiej organizowane były specjalnie w tym celu kursy koszykarskie.
Pewne ożywienie, spowodowane głównie planowaną rozbudową Centralnego Okręgu
Przemysłowego i tzw. Zakładami Południowymi (Huta Stalowa Wola) przerwane zostało
wybuchem II wojny światowej. Już 10 września 1939 roku w rejonie Krzeszowa i Leżajska
zgrupowała się 21 Dywizja Piechoty Górskiej dowodzona przez gen. Bryg. Józefa Kustronia,
której oddziały sforsowały San pod Krzeszowem nocą 9 września. Wkrótce po sforsowaniu
Sanu przez wojska niemieckie pod Jarosławiem 11 września oddziały 21 DPG opuściły
Krzeszów i po wycofaniu się wojsk polskich, w dniu 14 września Krzeszów został zajęty
przez oddziały VIII korpusu wojsk niemieckich.
II wojna światowa pochłonęła liczne ofiary. Już 15 września 1939 roku został zastrzelony
przez Niemca proboszcz ks. Antoni Czamarski. Po wkroczeniu 17 września w granice Polski
Armii Czerwonej, Niemcy opuścili miasto przekazując je chwilowo oddziałom radzieckim.
Po ostatecznym ukształtowaniu się granicy niemiecko – radzieckiej i powstaniu
Generalnego Gubernatorstwa Krzeszów znalazł się pod okupacją niemiecką w dystrykcie
lubelskim Generalnego Gubernatorstwa.
W czasie wojny wieś była rejonem działań licznych oddziałów partyzanckich. Już w pocz.
1940 roku na terenie organizuje się ruch oporu. Jego twórcami byli chor. Konrad Wasilewski,
chor. Józef Stegliński, por. Józef Wójcik – późniejszy zastępca komendanta obwodu
biłgorajskiego Armii Krajowej. Komendantami rejonu obejmującego Krzeszów, Hutę
Krzeszowską i Potok byli kolejno, po grudnia 1942 roku ppor. rez. Józef Wójcik ps. Mały, po
nim Józef Igras ps. Jurand. Komendantem placówki Armii Krajowej został chor. Konrad
Wasilewski ps. Grot. W okolicach Krzeszowa działał też oddział NOW AK dowodzony przez
por. Franciszka Przysiężniaka ps. Ojciec Jan, który uczestniczył w czerwcowych walkach
w Lasach Janowskich. W latach II wojny św. okoliczne wsie były także rejonem działań
partyzantki Gwardii Ludowej. W okresie od marca do czerwca 1943 roku oddział A. Palenia
„Jastrzębia” dwukrotnie rozbił posterunek policji, zdobywając broń, trzykrotnie – urząd
gminny, paląc dokumentację oraz dwukrotnie mleczarnię. Wiosną 1944 roku stacjonowały tu
oddziały partyzantki radzieckiej.
Podczas akcji przeciwpartyzanckich (Sturmwind I i II) w czerwcu 1944 roku gestapo
zorganizowało w Harasiukach swoją placówkę. Wzięci do niewoli partyzanci oraz ludność
cywilna ujęta przy przeczesywaniu lasów była kierowana na przesłuchania i torturowana.
Część ofiar rozstrzeliwano, część wysłano do obozu w Biłgoraju. W okresie od 11 do 25
czerwca 1944 roku gestapowcy zamordowali ok. 100 osób, w tym ok. 40 partyzantów
polskich i radzieckich.
Represje okupanta dotknęły głównie ludzi narodowości żydowskiej. Jednym z większych
przejawów eksterminacji Żydów był masowy mord dokonany w listopadzie 1942 roku na
1500 mieszkańcach narodowości żydowskiej z okolicznych wsi w lesie Chojniak koło
Krzeszowa. Okres okupacji niemieckiej przerwany został w wyniku letniej ofensywy wojsk
radzieckich. Krzeszów wyzwolony został 24 lipca 1944 roku przez wojska I Frontu
Ukraińskiego dowodzonego przez gen. Iwana Koniewa.
Po wyzwoleniu tereny te weszły w skład województwa lubelskiego, ale od 1956 roku
znalazły się one w nowoutworzonym powiecie leżajskim, w województwie rzeszowskim. Od
1975 roku były w nowopowstałym województwie tarnobrzeskim a od 1999 roku
w województwie podkarpackim.
Rozszerzeniu uległa także sieć parafialna. M. in. w dn. 23 stycznia 1981 roku biskup
Bolesław Pylak erygował parafię Hucisko, powstałą z wydzielenia części wiosek poprzednio
należących do par. Krzeszów i włączono ją do dekanatu biłgorajskiego. Kościół w Hucisku p.
w. Matki Boskiej Królowej Polski był budowany od kwietnia do października 1979 roku.

47
Stan środowiska kulturowego, w tym głównie inwentaryzację obiektów zabytkowych
prezentuje przygotowywany w końcu lat 50-tych Katalog Zabytków Sztuki powiatu
biłgorajskiego, który wymienia:
HARASIUKI
KAPLICZKI. Dwie z 1861. Drewniane, na czterech słupach, daszek w jednej
dwuspadowy, w drugiej czterospadowy, kryte dranicami; z trzech stron oszalowane.
Wewnątrz jednej z nich rzeźba św. Jana Nepomucena na słupie o tradycjach rokokowych z w.
XIX, ludowa.
HUTA KRZESZOWSKA
KOŚCIÓŁ PAR. p. w. Podwyższenia Krzyża Św. Wzniesiony 1766 z fundacji Teresy
z Michowskich Zamoyskiej wojewodziny lubelskiej. Parafia erygowana 1776. Restaurowany
i powiększony 1882, z tegoż czasu obecna polichromia. Orientowany. Drewniany, konstrukcji
zrębowej, oszalowany, na kamiennym podmurowaniu z gontowym fartuchem. Nawa
prostokątna, czteroprzęsłowa, z prezbiterium jednoprzęsłowym zamkniętym trójbocznie, przy
którym od pn. i pd. Zakrystia i skarbczyk. Przy nawie od zach. obszerny babiniec z kruchtą
zapewne 1882, druga kruchta od pd. Wewnątrz pozorne sklepienia kolebkowe wsparte na
trzech parach słupów, między którymi arkadowe otwory. Belka tęczowa profilowana
z krucyfiksem barokowym w. XVIII. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, o parapecie
ukośnie wysuniętym po bokach. Zachowana pierwotnie więźba dachowa. Dachy dwuspadowe
o trzech kalenicach z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą, niegdyś pobite gontem, obecnie
kryte blachą; nad zakrystią i skarbczykiem pulpitowe, nieco podwyższone. – Ołtarze
rokokowe 4 ćw. W. XVIII. Główny z rzeźbami Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana
Ewangelisty oraz z obrazami Chrystusa Ukrzyżowanego, Przemienienia Pańskiego na
zasuwie, św. Weroniki w zwieńczeniu, przemalowanymi; tabernakulum o lustrzanej nastawie.
Dwa boczne przy tęczy: lewy z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem na blasze w. XVIII,
w rokokowej sukience, św. Wawrzyńca na zasuwie w. XIX, św. Teresy Karmelitanki
w zwieńczeniu w. XVIII; prawy z obrazami w. XVIII św. Mikołaja, św. Antoniego na
zasuwie i nierozpoznanego zakonnika w zwieńczeniu. Ambona, chrzcielnica i organy
rokokowe 4 ćw. W. XVIII. Krzyż procesyjny barokowy w. XVIII. Trzy feretrony rokokowe
z obrazami w. XVIII/XIX: 1. Trójcy Św. i Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej; 2. Matki
Boskiej z Dzieciątkiem i Dobrego Pasterza; 3. z płaskorzeźbami Matki Boskiej
z Dzieciątkiem i św. Walentego. Portret Teresy z Michowskich 1 Lubomirskiej, 2 Zamoyskiej
(zm. 1775) wojewodziny lubelskiej fundatorki kościoła. Rzeźby: Chrystus Zmartwychwstały
barokowy w. XVIII; św. Jan Nepomucen rokokowy w. XVIII. Monstrancja rokokowa 2. poł.
w. XVIII, uzupełniona nowszymi figurkami. Trzy kielichy i puszka, gładkie barokowe 1766;
kielich o czaszy gładkiej i stopie z ornamentem rokokowym 2. poł. w. XVIII. Krzyże
ołtarzowe: jeden cynowy, dwa drewniane w. XVIII/XIX. Relikwiarz w formie monstrancji
pocz. w. XIX. Kilka lichtarzy cynowych barokowych w. XVIII-XIX. Kociołek miedziany na
wodę w. XVIII. Osiem ornatów i kapa z tkanin pocz. w. XIX.
DZWONNICA. Zapewne współczesna z kościołem, restaurowana w. XIX. Drewniana,
konstrukcji zrębowo-słupowej, oszalowana. Kwadratowa. Dwukondygnacjowa, pomiędzy
kondygnacjami daszek okapowy, u dołu fartuch, gontowe. Dach namiotowy, pobity gontem. –
Wewnątrz w dolnej kondygnacji zachowane fragmenty polichromii m. i. Matka Boska
z Dzieciątkiem, Chrystus jako Sędzia, o tradycji barokowej zapewne 1 poł. w. XIX.
Antepedium będące zarazem epitafium Teresy z Głębockich Lipskiej (zm. 1835), zniszczone
i przemalowane z postaciami św. Teresy, św. Kajetana, anioła, żebraka i Okiem Opatrzności.
Rzeźba św. Nepomucena w. XIX ludowa.
SPICHLERZ. Wzniesiony w. XVIII/XIX. Położony na podwórzu plebanii. Drewniany,
konstrukcji zrębowej, zwęgłowany na obłap. Prostokątny z dwoma wejściami od frontu.
Wzdłuż ściany frontowej podcień wsparty na czterech słupach z zastrzałami. Dach
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dwuspadowy z daszkiem okapowym, niegdyś pobity gontem obecnie kryty słomą.
KAPLICZKI. Z w. XIX i XX. Drewniane. 1. Kwadratowa, z trzech stron oszalowana,
daszek namiotowy, gontowy. Wewnątrz rzeźba św. Józefa rokokowa w. XVIII/XIX. – 2.
Wewnątrz rzeźba św. Tekli rokokowa w. XVIII/XIX. – 3. Wewnątrz rzeźba Chrystusa
Frasobliwego w. XIX, ludowa.
HUTA NOWA
KAPLICZKI. 1. Drążona w pniu drzewa z daszkiem czterospadowym, gontowym.
Wewnątrz rzeźba Chrystusa Frasobliwego ludowa. – 2. Drewniana, nowa, z rzeźbą św.
Izydora (?) barokowo-ludową.
3.3. Spis zabytków architektury i obszarów wpisanych do rejestru
1. Banachy - cmentarz wojenny z II wojny św., nr rej. zab. 344/A, dec. WKZ z 19.10.1989 r.
2. Banachy - cmentarz wojenny z 1939 r., nr rej. zab. 400/A, dec. WKZ z 19.10.1989 r.
3. Huta Krzeszowska - stara część cmentarza parafialnego, nr rej. zab. 401/A, dec. WKZ
z 19.10.1989 r.
4. Huta Krzeszowska - cmentarz wojenny z II wojny św., nr rej. zab. 405/A, dec. WKZ
z 19.10.1989 r.
5. Pęk - cmentarz wojenny z I wojny św., nr rej. zab. 406/A, dec. WKZ z 19.10.1989 r.
6. Harasiuki - cmentarz wojenny z I i II wojny św., nr rej. zab. 407/A, dec. WKZ
z 19.10.1989 r.
7. Hucisko - cmentarz wojenny z I wojny św., nr rej. zab. 479/A, dec. WKZ z 8.06.1992 r.
8. Huta Krzeszowska - zespół kościoła parafialnego, nr rej. zab. 90/A, dec. WKZ
z 20.05.1977 r.
9. Sieraków - młyn wodny, nr rej. zab. 183/A, dec. WKZ z 6.07.1977 r., przeniesiony do
Muzeum Wsi Lubelskiej.
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3.4. Jednostki architektoniczno – krajobrazowe na terenie gminy
3.4.1. Jednostki ukształtowania i pokrycia terenu
Analizując rodzaj ukształtowania terenu (jednostki ukształtowania JU) metodą prof.
Janusza Bogdanowskiego stosuje się cztery kategorie krajobrazu: płaski (A), sfalowany (B),
pagórkowaty (C) i górzysty (D). Następnie określa się cechy dodatkowe biorąc pod uwagę
„pocięcie” krajobrazu: łagodne stoki i doliny (U) oraz ostre stoki i jary (V), ewentualnie ich
brak (O).
Jednostki ukształtowania na terenie gminy wydzielono określając charakterystyczne formy
zróżnicowania krajobrazu. Punktem wyjścia były mezoregiony ustalone przez Jerzego
Kondrackiego omówione w podrozdziale o warunkach fizjograficznych interesującego nas
obszaru. Teren gminy Harasiuki leży na granicy między dwoma takimi regionami: Równiną
Biłgorajską (512.47) i Płaskowyżem Tarnogrodzkim (512.49). Generalnie należy stwierdzić,
że występuje tutaj krajobraz płaski, tylko na południu gminy lekko sfalowany,
charakterystyczny dla Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (BU). Brak tutaj ostrzejszych form
różnicujących krajobraz, w rodzaju wąwozów i jarów. Rzeczki i potoki płyną w niewielkich
dolinkach, wśród pól i lasów. W północno – zachodniej części analizowanego terenu oraz w
środkowym fragmencie części północno – wschodniej dominuje natomiast krajobraz
monotonny, zupełnie płaski, typowy dla Równiny Biłgorajskiej (AO). Tylko w jej
południowej części znajdują się wśród lasów łagodne, wydmowe wypiętrzenia pozwalające
określić charakter krajobrazu jako sfalowany. Rozdzielająca te tereny dolina Tanwi jest
równie płaska, charakteryzując się jednocześnie łagodnymi stokami i dolinami.
Cechą charakterystyczną terenu jest słabo rozwinięta sieć rzeczna, którą tworzą rzeczki
spływające do Tanwi, jednego z większych dopływów Sanu, z terenów nieco wyższych, od
południa i północy, prawobrzeżne Sól i znacznie mniejsza Rzumiłka we wschodniej części
gminy oraz lewobrzeżne Borownia z Brzeziną a także mniejsze, bezimienne potoczki.
Występują natomiast licznie tereny podmokłe, miejscami zabagnione.
Analizując rodzaj pokrycia terenu (jednostki pokrycia JP) używa się czterech kategorii
określających gęstość zadrzewienia: zwarte (I), skupione (II), luźne (III) i brak lasów (IV)
oraz czterech kategorii uwzględniających charakter zabudowy: zwarta (Z), skupiona (S),
rozproszona (S) i brak zabudowy (B).
Pokrycie terenu gminy jest zdominowane przez duże obszary leśne zajmujące część
północną, a także znaczny fragment południowej części gminy. Są to zwarte, pozbawione
zabudowy kompleksy leśne (IB). Pozostały teren stanowią całkowicie bezleśne (co najwyżej z
niewielkimi zagajnikami) obszary powstałe z dawnych polan puszczańskich (IVB), na
których rozwinęły się wsie. Obok zabudowy rozproszonej (IVR) dominuje zabudowa, którą
można określić jako skupioną (IVS).
3.4.2. Jednostki historyczne
Wyznaczając jednostki historyczne posługiwano się nie tylko znaną z informacji
źródłowych, głównie z wypisów z lustracji dóbr Ordynacji Zamoyskich, historią
miejscowości – ponieważ znajomość ta ogranicza się w zasadzie do - późnych zresztą
i w dodatku pozostających w cieniu pobliskiego Krzeszowa danych – ale przede wszystkim
stanem osadnictwa w końcu XVIII wieku, zadokumentowanym na mapie Miega oraz
czytelnymi obecnie formami tradycyjnego krajobrazu (dawne układy i zabudowa wsi).
Pomocnym przy ustalaniu jednostek tradycyjnych było zestawienie na osobnej planszy
niematerialnych i materialnych śladów kulturowej działalności mieszkańców gminy. Złożyły
się na nie określone metodą AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) stanowiska archeologiczne,
zabytkowe budynki i figury przydrożne, park dworski, cmentarze oraz historyczne nazwy
miejscowe.
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Każda z uzyskanych przez kolejne podziały (ze względu na ukształtowanie, pokrycie
i kulturową działalność człowieka) jednostek została następnie zaopatrzona w kodowe
oznaczenie dominującego rodzaju krajobrazu kulturowego. Propozycję oznaczeń rodzaju
krajobrazu kulturowego zaczerpnięto i tym razem z opracowania prof. Janusza
Bogdanowskiego. Przewiduje ona następujące formy krajobrazu kulturowego: komponowane
(K), cywilizacyjne (C) i dominujące innego rodzaju (N) z podziałem na czytelne (a) i ślady –
tradycje niematerialne (b). Proponowane rozróżnienie krajobrazu komponowanego
i cywilizacyjnego należy rozumieć jako wynikające ze świadomego kształtowania krajobrazu
w kategoriach urbanistycznych i estetycznych (komponowany) i w kategoriach innych,
przyjętych dla określenia rozwoju form osadniczych oraz gospodarczych (cywilizacyjny).
Wyznaczone tą metodą jednostki tradycyjne to Banachy, Borowina, Derylaki, Gózd,
Harasiuki, Hucisko, Huta Krzeszowska, Krzeszów Górny, Łazory, Maziarnia, Nowa Huta,
Nowa Wieś, Półsieraków, Rogóźnia, Ryczki, Sieraków, Szeliga, Wólka i Kusze i Żuk.
Ponieważ jednak charakter tradycyjnej zabudowy nie dominuje obecnie na tle zabudowy wsi
przyjęto tutaj jako podstawową formę krajobrazu cywilizacyjnego (aC). W przypadku Huty
Krzeszowskiej i Banachów podkreślono tradycje niematerialne walk narodowowyzwoleńczych i partyzanckich.
Pozostałe jednostki są całkowicie pozbawione zabudowy, w związku z czym dominują tam
czytelne formy krajobrazu innego niż krajobraz kulturowy czy cywilizacyjny (aN).
Uzyskana omówioną wyżej metodą siatka 40 obszarów, jednostek architektoniczno krajobrazowych (JARK) o cechach określonych kodowymi oznaczeniami, stała się podstawą
do dalszej analizy: waloryzacji, ustalenia wytycznych konserwatorskich i planu stref
ochronnych.
3.5. Waloryzacja jednostek
Waloryzację JARK-ów rozpoczęto od określenia rodzaju przeważającego krajobrazu - już
nie samego krajobrazu kulturowego jak w trakcie analizowania jednostek tradycyjnych, ale
krajobrazu widzianego jako stopień ingerencji człowieka w środowisko naturalne.
Wyróżniono trzy takie stopnie: krajobraz naturalny N (w niewielkiej części zmieniony przez
człowieka), krajobraz naturalno - kulturowy NK (gdzie częściowo zachował się krajobraz
naturalny, zrównoważony jednak przez krajobraz ukształtowany przez człowieka) oraz
krajobraz kulturowy K (w którym przeważają formy powstałe wskutek działalności
człowieka). Następnie jednostki o krajobrazie kulturowym lub naturalno - kulturowym
poddano waloryzacji stosując 6 -stopniową skalę, w której określono jej charakter (I - III
zabytkowy, IV współczesny, V - VI mieszany), modele krajobrazu (I - II historyczny
jednorodny lub nawarstwiony, III historyczny nawarstwiony, IV współczesny jednorodny, V
dominujący współczesny stosunkowo harmonizujący z dawnym, VI dominujący współczesny
sprzeczny z dawnym), wartość krajobrazu (I - układ lub kompozycja w pełni czytelna, stan
zabudowy dobry i dość dobry, II - układ czytelny, stan zabudowy różny, III - układ czytelny,
zabudowa zaniedbana lub zdegradowana, IV - układ i zabudowa dobre, V - układ czytelny na
tle historycznego, wartość zabudowy dobra lub dość dobra, VI - układ dawny słabo czytelny
lub nieczytelny, zabudowa zdegradowana). Ustalony właściwie dla jednostek o formach
kulturowych i cywilizacyjnych model waloryzacji użyto także dla jednostek
o przeważających formach naturalnych, dlatego w przypadku tych ostatnich kryteria
dotyczące zabudowy należy pominąć a kryteria określające stopień zachowania układu trzeba
rozumieć jako umowne (np. kompleksy leśne czy dolina Tanwi).
Wykazano wcześniej, że osadnictwo na dawnych terenach puszczańskich w okolicach
Majdanu wykształciło się dosyć późno, bo zapewne dopiero w XVIII wieku. Ograniczeniem
nie było na tych ziemiach ukształtowanie terenu ale zalesienie terenu. Najpierw rozwinęły się
osady o charakterze przemysłowym, założone w celu zagospodarowywania zasobów leśnych.
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Wokół tych osad, na polanach powstałych wskutek trzebienia lasów, wzdłuż puszczańskich
szlaków komunikacyjnych zakładano z czasem mniejsze osady i przysiółki, z których
rozwinęły się dzisiejsze wsie. Warunki naturalne wpływały na rozplanowanie i kształt wsi.
Starsze miejscowości miały układy mniej lub bardziej regularne, o niwowym układzie pól.
Przeważał typ zabudowy określany jako „ulicówka”, wzbogacony licznymi, rozrzuconymi
pod lasem przysiółkami i osadami jednodworcznymi.
Płaskie i lekko sfalowane ukształtowanie oraz duże zalesienie terenu powoduje, że brak
jest dużych, otwartych przestrzeni widokowych. Położone na otwartych polanach
miejscowości są widoczne jedynie z odległości uwarunkowanej ich rozległością. W zasadzie
tylko zabudowa Huty Krzeszowskiej z zespołem drewnianego kościoła parafialnego jest dość
dobrze wyeksponowana w krajobrazie.
Przeprowadzona analiza wartości krajobrazu kulturowego pozwala na kilka ogólnych
spostrzeżeń. W zdecydowanej większości wydzielonych obszarów określono typ krajobrazu
jako naturalno – kulturowy (tereny zabudowane) lub naturalny (tereny pozbawione
zabudowy). Także waloryzacja JARK – ów ustaliła się na poziomie stopnia II i III,
charakteryzującym się historyczną jednorodną bądź wielowarstwową zabudową i czytelnymi
układami urbanistycznymi. Trzeba podkreślić, że tak niewielkie zróżnicowanie krajobrazu
kulturowego jest odzwierciedleniem sytuacji, w której na terenie gminy nie nastąpiła
degradacja jego walorów. Nie zauważono ani obszarów zdewastowanych krajobrazowo ani
obiektów wyraźnie dysharmonizujących z otoczeniem. Decyduje o tym stosunkowo znaczna
ilość zachowanej zabudowy drewnianej, a tam gdzie jej już nie ma, utrzymywanie właściwej
skali nowej zabudowy. Wsie charakteryzują się dość regularnymi układami co pozwoliło na
uniknięcie chaosu w ich rozplanowaniu. Pozytywnej ocenie krajobrazu kulturowego sprzyja
ponadto brak przekształceń powodowanych przez wielki przemysł, który na terenie gminy
Harasiuki nie występuje.
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4. Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej przestrzeni
produkcyjnej
4.1. Gospodarka rolna
Gmina Harasiuki pod względem klimatycznym posiada korzystne warunki do rozwoju
gospodarki rolnej, znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego w którym okres wegetacji
trwa od 210 do 220 dni i można uprawiać w nim większość roślin uprawnych. Jednak udział
użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy stanowi 42%, tak niewielki udział gruntów
rolnych spowodowany jest występowaniem dużych powierzchni lasów. Lasy i grunty leśne na
terenie gminy zajmują powierzchnię 8736 ha co stanowi 51% ogólnej powierzchni.
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy jest bardzo niski i wynosi
46 pkt (wg IUNG-u w Puławach), wpływają na to szczególne warunki glebowe. Wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
 gmina Harasiuki
– 46,0 pkt,
 powiat niżański
– 59,2 pkt,
 woj. podkarpackie
– 73,0 pkt,
 Polska
– 66,6 pkt.
W wskaźniku tym: agroklimat, rzeźba terenu są wyżej wycenione, a jakość i przydatność
gleb bardzo nisko w porównaniu z danymi dla województwa i kraju.
O możliwościach produkcyjnych rolnictwa gminy decyduje poza jakością rolniczej
przestrzeni produkcyjnej ilość ziemi użytkowanej rolniczo. W ogólnej powierzchni gminy
16862 ha, użytki rolne zajmują 7098 ha co stanowi 42% powierzchni ogólnej.
Struktura użytkowania gruntów odznacza się niewielkim udziałem użytków rolnych, tak
niewielki udział użytków rolnych jest charakterystyczny dla gmin powiatu niżańskiego.
W gminach sąsiednich Nisko, Rudnik, Ulanów udział ten wynosi od 45% do 50%, większość
powierzchni zajmują lasy.
Lasy stanowią bogactwo gminy Harasiuki zarówno pod względem krajobrazowym
i zdrowotnym. Duże obszary leśne, obecność rzek Tanwi, Kurzynki, kwalifikują gminę jako
potencjalny obszar rekreacyjny.
Rozwój rolnictwa ograniczony jest bardzo słabymi warunkami glebowymi, na
przeważającej powierzchni gminy występują gleby bielicowe wytworzone z piasków luźnych
i słabo gliniastych. Niewielkie powierzchnie gruntów lepszej jakości występują we wsi
Hucisko i Krzeszów Górny.
Tabela Nr 1. Gmina Harasiuki. Klasy bonitacyjne gruntów ornych (łącznie z sadami).
Gmina Harasiuki

Grunty orne
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
Użytki zielone
IV
V
VI
VI z
Źródło: IUNG Puławy

Obszar w ha

Struktura %

4590
5
88
398
1271
2697
131
2526
235
1371
852
68

100
0,1
1,9
8,7
27,7
58,8
2,9
100
9,3
54,3
33,7
2,7
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Tabela Nr 2. Gmina Harasiuki. Struktura użytków rolnych.
Użytki rolne, w tym:

Powierzchnia w ha
7098

grunty orne
4429
sady
33
łąki
1438
pastwiska
1198
lasy i grunty leśne
8736
Źródło: UG Harasiuki. Stan 1.01.2000 r.

Udział %
100

62,3
0,4
20,2
16,8

Analizując bonitację gruntów i użytków zielonych stwierdza się, że udział gleb średniej
jakości tj. klasy IV wynosi 10,1% w stosunku do ogólnej powierzchni użytków rolnych,
a 90% stanowią klasy V i VI.
Gleby na terenie gminy posiadają bardzo mała wartość użytkową, co jest poważną barierą
w rozwoju gospodarki rolnej na tym terenie. Słabej jakości gleby w decydującym stopniu
określają kierunki i możliwości produkcji rolniczej.
Największy udział w strukturze użytków rolnych posiadają grunty orne i stanowią 62,3%
ich ogólnej powierzchni, duże powierzchnie gruntów ornych znajdują się w Harasiukach,
Hucisku i Krzeszowie Górnym. Grunty orne dobrej jakości znajdują się w dwóch
miejscowościach tj. w Hucisku i Krzeszowie Górnym.
Użytki zielone na terenie gminy stanowią 37% ogólnej powierzchni użytków rolnych
i w większości są słabej jakości. Najlepsze bonitacyjnie łąki i pastwiska znajdują się
w miejscowościach: Hucisko, Banachy i Huta Stara.
Gleby gminy Harasiuki pod względem przydatności do produkcji rolnej możemy zaliczyć
do kompleksu żytniego słabego oraz żytniego bardzo słabego. Na całym obszarze występują
gleby bielicowe, jedynie w południowo – zachodniej części gminy oraz w dolinie rzeki
Tanew wykształciły się mady rzeczne piaszczyste oraz mułowo – bagienne.
Obok gleb mineralnych na terenie gminy występują gleby pochodzenia organicznego tj.:
torfy i murszowe. Gleby organiczne są szczególnie chronione i zgodnie z ustawą
o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wolno ich przeznaczać na cele nierolnicze. Gleby te
znajdują się w miejscowościach: Harasiuki, Łazory, Huta Krzeszowska, Żuk Stary, Gózd,
Huta Stara, Huta Nowa.
4.2. Produkcja roślinna
Podstawowym kierunkiem w produkcji roślinnej jest uprawa zbóż i ziemniaków, a więc
kierunek zbożowo – okopowy zgodny z występującymi tutaj warunkami glebowymi.
Udział zbóż w ogólnej powierzchni zasiewów wynosi 75%, spośród roślin zbożowych na
terenie gminy uprawia się żyto i owies. Drugi pod względem powierzchni areał upraw to
ziemniaki. Zboża i ziemniaki zajmują łącznie 94% powierzchni upraw. Plonowanie zbóż jest
dużo niższe od średniej wojewódzkiej, również plony ziemniaków są dużo niższe.
Na terenie gminy uprawia się wiklinę oraz z roślin specjalnych tytoń we wsiach Hucisko,
Nowa Wieś, Krzeszów Górny.
Duża część gruntów ornych w gminie nie jest obsiewana, tj. około 1000 ha. Sytuacja ta
spowodowana jest trudną sytuacją w rolnictwie, brakiem rynków zbytu, a tym samym
brakiem środków do produkcji rolnej.
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Tabela Nr 3. Gmina Harasiuki. Udział poszczególnych upraw w strukturze zasiewów.
Ogólna powierzchnia zasiewów
3488 ha
Zboża
2584 ha
Ziemniaki
672 ha
Rośliny przemysłowe
31 ha (tytoń)
Rośliny pastewne
90 ha
Pozostałe
58 ha
w tym: warzywa
23 ha

Struktura zasiewów
Zboża
Ziemniaki
Pastewne
Przemysłowe
Pozostałe

4.3. Produkcja zwierzęca
Hodowla bydła w tym hodowla krów jest podstawowym kierunkiem w produkcji
zwierzęcej a chów trzody chlewnej jest kierunkiem uzupełniającym.
Obsada bydła w szt. na 100 ha użytków rolnych:
gmina Harasiuki – 32,
woj. podkarpackie
– 42,
Polska
– 39.
Obsada bydła we wszystkich gminach powiatu niżańskiego jest podobna i wynosi około 40
szt/100 ha użytków rolnych, pomimo dosyć dużych powierzchni użytków zielonych.
W związku z ciągłym spadkiem cen na mleko, zmianą systemu odbioru mleka, coraz
wyższymi wymaganiami co do jakości mleka przyczynił się do zmniejszenia pogłowia krów.
Pogarszająca się sytuacja w rolnictwie, brak rynków zbytu i tym samym brak opłacalności
produkcji zwierzęcej przyczyniły się do zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej w gminie.
Obsada trzody chlewnej w sztukach na 100 ha użytków rolnych:
gmina Harasiuki – 33,
woj. podkarpackie
– 50,
Polska
– 90.
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4.4. Struktura agrarna
Na terenie gminy działalność rolniczą prowadzi 1410 gospodarstw indywidualnych.
Gospodarstwa na terenie gminy Harasiuki są dość duże, jeśli chodzi o średnią powierzchnię
gospodarstwa wynosi ona 4,7 ha. W powiecie niżańskim jest to największa średnia
powierzchnia gospodarstwa w porównaniu z innymi gminami.
Tabela Nr 4. Struktura użytków rolnych gminy Harasiuki w stosunku do pozostałych gmin
w powiecie niżańskim.
Gmina

Nisko
Rudnik
Ulanów
Krzeszów
Jarocin
Harasiuki
Jeżowe

Ogółem ha

4430
3491
6252
4901
4925
6557
8033

Użytki rolne
w tym %
grunty orne
użytki zielone

62,3
67,7
56,0
70,0
52,0
65,0
58,2

36,6
32,0
42,0
27,0
47,0
34,0
41,5

Liczba
gospodarstw

Średnia
powierzchnia
gosp. w ha

2029
1215
1535
1279
1391
1410
1969

2,46
2,87
4,07
3,29
3,62
4,65
4,00

W roku 2000 (źródło: Strategia gminy Harasiuki) w ogólnej liczbie gospodarstw
znajdowały się następujące grupy:
od 1 do 2 ha
– 195 gospodarstw – 13,8%,
od 2 do 5 ha
– 641 gospodarstw – 45,4%,
od 5 do 10 ha
– 551 gospodarstw – 39,0%,
powyżej 10 ha – 23 gospodarstwa – 1,6%.
przedziale od 1 do 5 ha znajdują się 59,2% gospodarstw, a dość duży procent tj. około 40
to gospodarstwa powyżej 5 ha.
Trudne warunki ekonomiczne, bardzo słabe warunki glebowe oraz brak rynków zbytu
przyczyniają się do słabej kondycji gospodarstw rolnych.

Grupy obszarowe gospodarstw
700
600
500
400
Ilość gospodarstw

300
200
100
0

1 - 2 ha

2 - 5 ha

5 - 10 ha

pow. 10 ha
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W grupie gospodarstw produkujących na rynek znajduje się 110 gospodarstw, w tym:
 72 gospodarstwa produkuje na rynek o wartości 2501 – 4999 zł,
 37 gospodarstw produkuje na rynek o wartości 5000 – 14 999 zł,
 1 gospodarstwo produkuje na rynek o wartości powyżej 15000 zł.
Miejscowości w których występuje najwięcej gospodarstw dużych to Łazory i Nowa Wieś
(źródło: Powszechny Spis Rolny WUS).
Średnia powierzchnia gospodarstwa:
 gmina Harasiuki
– 4,7 ha,
 powiat niżański
– 3,6 ha,
 woj. podkarpackie
– 3,5 ha,
 Polska
– 7,0 ha.
W gminie Harasiuki rynek produktów rolnych rozwinięty jest słabo. Zboża skupowane są
przez okoliczne młyny, większość płodów rolnych rolnicy zmuszeni są sprzedawać na własną
rękę. Żywiec wieprzowy i wołowy skupują Zakłady Mięsne w Nisku. Skupem mleka z terenu
gminy zajmuje się Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli.
Zapotrzebowanie rolników z terenu gminy na usługi mechanizacyjne zaspokajane było
przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Harasiukach. Wyposażenie rolników indywidualnych
w sprzęt jest dobre, rolnicy posiadają 673 ciągniki, 14 kombajnów, 60 rozsiewaczy
nawozowych, 218 rozrzutników obornika, 240 kosiarek ciągnikowych, 154 kopaczek do
ziemniaków, 204 sadzarek do ziemniaków.
Wzrost wyposażenia w sprzęt rolniczy gospodarstw indywidualnych przyczynił się do
spadku świadczonych usług przez SKR w Harasiukach, pomimo tego sytuacja tej jednostki
jest dobra dzięki istniejącej stacji paliw.
4.5. Formy władania ziemią
Dominującym sektorem gospodarki jest gospodarka indywidualna. Powierzchnia użytków
rolnych będąca własnością rolników indywidualnych wynosi 6582 ha.
Na terenie gminy nie występują gospodarstwa uspołecznione, grunty rolne stanowiące
własność Skarbu Państwa na terenie gminy zajmują powierzchnię 278 ha. W większości są to
grunty wchodzące w skład państwowych gospodarstw leśnych oraz Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Część gruntów Skarbu Państwa przekazana została w wieczyste
użytkowanie. Duży kompleks gruntów Skarbu Państwa znajduje się w miejscowościach Huta
Nowa, Harasiuki i użytkowane były wcześniej przez Hutę Stalowa Wola, która posiadała
gospodarstwo nastawione na chów trzody chlewnej oraz zakłady Wikplastu z Rudnika.
Grunty gminne stanowią 43 ha w tym użytki rolne 24 ha, są to najczęściej niewielkie działki
porozrzucane na obszarze gminy.
4.6. Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 Powierzchnia obszarów zagospodarowanych rolniczo wynosi 42% ogólnej powierzchni
gminy, większą część gminy zajmują lasy – 51% ogólnej powierzchni gminy.
 Rozwój gospodarki rolnej w gminie ograniczony jest mało korzystnymi warunkami
glebowymi wynikającymi z naturalnych walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy jest bardzo niski
i wynosi 46 pkt (wg IUNG w Puławach).
 Obszary o glebach średniej jakości w klasie IV stanowią 10,1% powierzchni użytków
rolnych, należy je chronić gdyż stanowią one bazę dla rolnictwa gminy, które posiada
bardzo mało gleb dobrych.
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 Duży udział gleb słabych V i VI, stanowiących 90% powierzchni użytków rolnych,
w przypadku gruntów nie rokujących możliwości prowadzenia na nich gospodarki
rolnej przeznaczyć do zalesienia.
 struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w porównaniu z innymi gminami
jest bardziej korzystna – gdyż grupa gospodarstw o powierzchni od 1 do 5 ha stanowi
59,2% a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 4,7 ha i jest największa
w porównaniu z innymi gminami powiatu niżańskiego i województwa podkarpackiego.
 W rolnictwie zatrudnionych jest wg Powszechnego Spisu Rolnego duża część
mieszkańców w wieku produkcyjnym – około 1500 osób. Jednak niska jakość gleb,
kłopoty ze zbytem płodów rolnych oraz spadek opłacalności produkcji rolnej zmuszają
rolników do szukania innych źródeł dochodów.
4.7. Uwarunkowania wynikające z własności gruntów
 Przewaga prywatnej własności gruntów rolnych.
 Tereny rolnicze klasy III, których jest bardzo niewiele – 0,1% powierzchni gruntów
ornych oraz klasy IV nie przeznaczać na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia
3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 Na inwestycje o charakterze publicznym należy przeznaczać grunty gminne, a w razie
ich braku grunty państwowe.
 Starania gminy powinny przebiegać w kierunku dążenia do przyciągnięcia inwestora
wykorzystując będące w dyspozycji gminy grunty gminne, których powierzchnia
wynosi 43 ha.
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5. Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców
5.1. Sytuacja demograficzna gminy Harasiuki
5.1.1. Sytuacja demograficzna gminy na tle powiatu niżańskiego
Sytuację tą obrazują dane zestawione w następujących tabelach:
Tabela Nr 1. Gmina Harasiuki na tle powiatu niżańskiego. Ogólne dane demograficzne 1999 r.
Liczba ludności
Ludność

Powierzchnia
w km2

Gmina - powiat

Harasiuki
Jarocin
Jeżowe
Krzeszów
Nisko (miasto)
Nisko (wsie)
Rudnik n/Sanem (miasto)
Rudnik n/Sanem (wsie)
Ulanów (miasto)
Ulanów (wsie)
razem powiat:

Ogółem

168
91
124
62
61
81
36
43
8
112
786

Mężczyźni

6396
5448
9564
4316
15734
6745
6894
3346
1430
7469
67342

3215
2770
4894
2139
7885
3395
3227
1670
701
3724
33620

Gęstość
zaludnienia na
1 km2

Wskaźnik
feminizacji

% udziału
ludności
w powiecie

9,5
8,0
14,2
6,4
23,4
10,2
10,2
5,0
2,2
11,0
100,0

98,2
98,9
95,4
102,9
100,8
97,9
108,5
99,6
103,4
99,1
100,0

38
60
77
69
258
83
190
79
175
67
86

Tabela Nr 2. Gmina Harasiuki na tle powiatu niżańskiego. Ruch naturalny i migracje 1999 r.
Gmina - powiat

Małżeństwa

Harasiuki
Jarocin
Jeżowe
Krzeszów
Nisko (miasto)
Nisko (wsie)
Rudnik n/Sanem (miasto)
Rudnik n/Sanem (wsie)
Ulanów (miasto)
Ulanów (wsie)
razem powiat:

37
38
56
21
58
42
27
17
5
32
333

Ruch naturalny
Urodzenia
Zgony
żywe
w liczbach bezwzględnych

76
63
152
52
183
84
59
40
9
86
804

Migracje
Przyrost
naturalny

79
56
95
47
117
63
88
32
20
86
683

-3
7
57
5
66
21
-29
8
-11
0
121

Saldo
migracji
w liczbach bezwzględnych

Napływ

Odpływ

82
45
105
55
145
70
68
40
35
53
698

110
67
135
75
134
60
67
51
34
66
799

-28
-22
-30
-20
11
10
1
-11
1
-13
-101

Tabela Nr 3. Gmina Harasiuki na tle powiatu niżańskiego. Struktura wiekowa ludności 1999 r.
Wiek przedprodukcyjny
Gmina

Harasiuki
Jarocin
Jeżowe
Krzeszów
Nisko (miasto)
Nisko (wsie)
Rudnik n/Sanem (miasto)
Rudnik n/Sanem (wsie)
Ulanów (miasto)
Ulanów (wsie)
razem powiat:

Ogółem
osób

W tym
kobiet

1906
1558
3019
1250
5325
2014
1873
1039
424
2213
20621

919
791
1456
583
2530
967
972
501
211
1092
10022

% udziału
w skali
gminy

29,8
28,6
31,6
29,0
33,8
29,8
27,2
31,0
29,6
29,6
30,6

Wiek produkcyjny
Ogółem
osób

3371
3044
5230
2189
8775
3830
4038
1807
767
4052
37103

W tym
kobiet

1567
1322
2337
1005
4220
1784
1935
850
341
1823
17124

Wiek poprodukcyjny

% udziału
w skali
gminy

52,7
55,9
54,7
50,7
55,8
56,9
58,6
54,1
53,7
54,3
55,1

Ogółem
osób

1119
846
1315
877
1634
901
983
500
239
1204
9618

W tym
kobiet

755
585
877
589
1099
598
660
525
177
809
6474

% udziału
w skali
gminy

17,5
15,5
13,7
20,3
10,4
13,3
14,2
14,9
16,7
16,1
14,3

Wskaźnik
obciążenia
demograficznego

89,7
78,9
82,8
97,1
79,3
76,1
70,7
85,1
86,4
84,8
81,5
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Z analizy przedstawionych danych wynika, że gmina Harasiuki na tle 10-ciu gmin
wchodzących w skład powiatu niżańskiego wyróżnia się następująco:
 wielkości charakteryzujące stosunki demograficzne w populacji gminy są bardziej
porównywalne z gminami typowo wiejskimi, a więc tymi które nie posiadają w swym
obrębie jednostek miejskich jak Nisko, Rudnik n/Sanem, Ulanów;
 gmina stanowi 21% powierzchni powiatu, jej ludność to 9,5% ogółu mieszkańców
powiatu;
 gęstość zaludnienia – najniższa wśród gmin powiatu, a także bardzo niska na tle
innych gmin w kraju;
 gmina charakteryzuje się wysokim udziałem odsetka ludzi starszych (wiek
poprodukcyjny) w populacji – 17,5% (tylko gmina Krzeszów ma większy odsetek),
a w związku z tym ma również wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego – 89,7,
co nie jest korzystną cechą w stosunkach demograficznych;
 saldo migracji nie stawia gminy Harasiuki na korzystnej pozycji wśród gmin powiatu –
największe ujemne saldo migracji w powiecie;
 gmina jest jedną z trzech gmin w powiecie (razem z Rudnikiem n/Sanem i Ulanowem)
w których odnotowuje się ujemny przyrost naturalny, aczkolwiek liczba bezwzględna
tego przyrostu jest niewielka.
Należy zaznaczyć, że zauważalne są znaczne różnice danych otrzymywanych z Urzędu
Gminy (na koniec 1999 r.) a danymi zawartymi w Roczniku Statystycznym US w Rzeszowie
(na koniec 1998 r.).
Dane z Urzędu Gminy posłużyły do analizy sytuacji demograficznej wewnątrz gminy
(w sołectwach), natomiast do analizy sytuacji demograficznej gminy na tle powiatu posłużono
się danymi z „Rocznika 1998”, ponieważ to źródło, chociaż mniej aktualne, zamieszcza dane
dla wszystkich gmin w powiecie.
5.1.2. Sytuacja demograficzna wewnątrz gminy Harasiuki
Analiza oparta została o dane w ujęciu sołectwami i przedstawia się następująco:
Tabela Nr 4. Gmina Harasiuki. Liczba ludności i gęstość zaludnienia wg sołectw 1999 r.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sołectwo

Banachy
Derylaki
Gózd
Harasiuki
Hucisko
Huta Krzeszowska
Huta Nowa (Osada Leśna)
Huta Podgórna
Huta Stara
Krzeszów Górny
Kusze
Łazory
Maziarnia (Pęk)
Nowa Wieś
Półsieraków
Rogóźnia
Ryczki
Sieraków
Szeliga
Wólka
Żuk Nowy
Żuk Stary

Powierzchnia
w ha

564
254
622
796
515
362
890
374
795
626
408
1268
3325
1312
174
329
320
800
1334
538
261
412

Ogółem
osób

184
142
437
881
467
422
382
366
308
482
121
554
288
366
96
157
84
297
105
220
68
168

Ludność
% ludności
Kobiety
gminy

2,8
2,1
6,6
13,4
7,1
6,4
5,8
5,6
4,7
7,3
1,8
8,4
4,4
5,6
1,4
2,4
1,3
4,5
1,6
3,3
1,0
2,5

91
70
220
439
234
213
190
167
155
240
60
279
145
184
47
79
42
149
52
109
34
83

Mężczyźni

93
72
217
442
233
209
192
169
153
242
61
275
143
182
49
78
42
148
53
111
34
85

Wskaźnik
feminizacji

97,8
97,2
101,3
99,3
100,4
101,9
98,9
98,8
101,3
99,1
98,3
101,4
101,4
101,0
95,9
101,3
100,0
100,7
98,1
98,2
100,0
97,6

Gęstość
zaludnienia
na 1 km2

32
55
66
110
90
116
43
98
38
77
30
43
9
28
55
48
26
37
8
40
26
41

60
Razem gmina:

16279

6595

100,0

3282

3283

99,9

39

Tabela Nr 5. Gmina Harasiuki. Struktura wiekowa ludności 1999 r.
Wskaźnik
obciążenia
demograficznego

Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Banachy
Derylaki
Gózd
Harasiuki
Hucisko
Huta Krzeszowska
Huta Nowa (Osada Leśna)
Huta Podgórna
Huta Stara
Krzeszów Górny
Kusze
Łazory
Maziarnia (Pęk)
Nowa Wieś
Półsieraków
Rogóźnia
Ryczki
Sieraków
Szeliga
Wólka
Żuk Nowy
Żuk Stary

84
63
79
71
85
76
68
80
77
70
83
83
67
76
71
70
133
79
87
91
89
58

Razem gmina:

76

Wiek przedprodukcyjny
0-15
Ogółem
M
K
Osób
%
43
23,4
22
21
37
26,0
18
19
127
29,0
64
63
270
30,6 136 134
146
31,2
74
72
132
31,2
65
67
102
26,7
51
51
87
23,8
43
44
84
27,2
43
41
107
22,2
54
53
33
27,3
17
16
160
28,9
81
79
65
25,6
33
32
93
25,4
47
46
23
23,9 11
12
36
22,9
18
18
25
29,8
13
12
86
28,9
44
42
15
14,3
7
8
58
26,4
30 28
18
26,5
10
8
36
21,4
19
17

Wiek produkcyjny
K 16-59 M 16-64
Ogółem
M
Osób
%
100
54,3
59
87 61,3
48
244
55,9
135
515
58,5
272
252
54,0
137
240
57,0
132
227
59,4
130
186
59,0
104
174
56,6
98
283
58,7
162
66
54,5
36
303
54,7
166
172
56,7
86
208
56,9
114
56
58,4
31
92
58,6
52
36
42,9
22
166
56,0
92
56
53,3
33
115
52,2
66
36
52,9
20
106
63,1
57

1783

3720

27,1 900 883

56,7 2052

K
41
39
109
243
115
108
97
82
76
121
30
137
86
94
25
40
14
74
23
49
16
49

1668

Wiek poprodukcyjny
K<60 M < 65
Ogółem
M
K
Osób
%
41
22,3
12
29
18
12,7
6
12
66
15,1
18
48
96
10,9
34
62
69
14,8
22
47
50
11,8
12
38
53
13,9
11
42
63
17,2
22
41
50
16,2
12
38
92
19,1
26
66
22
18,2
8
14
91
16,4
28
63
51
17,7
24
27
65
17,7
21
44
17
17,7
7
10
29
18,5
8
21
23
27,3
7
16
45
15,1
12
33
34
32,4
13
21
47
21,4
15
32
14
20,6
4
10
26
15,5
9
17

1062

16,2

331

731

Tabela Nr 6. Gmina Harasiuki. Ruch naturalny i migracje wg sołectw 1999 r.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ruch naturalny ludności (osoby)
Przyrost
Urodzenia Małżeństwa
Zgony
naturalny

Sołectwo

Banachy
Derylaki
Gózd
Harasiuki
Hucisko
Huta Krzeszowska
Huta Nowa (Osada Leśna)
Huta Podgórna
Huta Stara
Krzeszów Górny
Kusze
Łazory
Maziarnia (Pęk)
Nowa Wieś
Półsieraków
Rogóźnia
Ryczki
Sieraków
Szeliga
Wólka
Żuk Nowy
Żuk Stary
Razem gmina:

3
1
5
10
5
3
3
4
1
12
1
5
4
5
1
3
5
2
1
1
2
77

2
8
9
2
8
4
3
3
3
4
5
5
1
1
1
2
61

5
6
6
1
5
5
2
2
2
7
4
4
3
3
3
1
62

-3
1
3
-1
-3
5
1
-1
2
-9
-1
-1
1
0
-1
-3
-5
-1
0
0
0
0
-16

Migracje (osoby)
Napływ

1
2
14
1
7
1
3
1
3
12
1
4
1
2
1
2
2
1
4
66

Odpływ

Saldo migracji

5
5
3
6
6
8
5
4
4
5
12
5
4
1
3
1
4
3
9
104

-4
0
-3
11
-5
1
-7
-2
-3
-1
-5
0
-4
0
0
-1
0
-2
2
-2
0
-5
-38

Tabela Nr 7. Gmina Harasiuki. Zmiany ogólnej liczby ludności w latach 1992 – 1999 r.
Wyszczególnienie

Mężczyźni
Kobiety

1992
osoby

3175
3144

% udziału

50,2
49,8

1995
dynamika
rozwoju
90/92

101,7
102,4

osoby

3192
3124

% udziału

50,5
49,5

1997
dynamika
rozwoju
92/95

100,5
99,4

osoby

3215
3181

% udziału

50,2
49,8

1999
dynamika
rozwoju
95/97

100,7
101,8

osoby

3285
3282

% udziału

50,0
50,0

dynamika
rozwoju
97/99

102,1
103,1
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Ogółem

6319

100,0

102,0

6316

100,0

99,9

6396

100,0

101,2

6565

100,0

102,6

Z analizy przedstawionych danych nasuwają się następujące spostrzeżenia:
 gminę należy zaliczyć do jednostek o bardzo rozproszonym systemie osadniczym –
składa się z 22 sołectw (24 miejscowości), których wielkość liczby ludności waha się
pomiędzy 881 osób (Harasiuki) a 68 osób (Żuk Nowy);
 tylko dwie miejscowości w gminie osiągają liczbę ludności powyżej 500 osób
(Harasiuki i Łazory) a ponad połowa miejscowości nie przekracza 300 mieszkańców;
 przeciętna gęstość zaludnienia w gminie w związku z powyższym jest bardzo niska –
39 osób/ 1 km2. Zwraca uwagę gęstość zaludnienia w miejscowości Szeliga – 8 osób/ 1
km2;
 stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w gminie wyraża się ogólnie jak 1:1,
i wskaźnikiem feminizacji 99,9 (na 100 mężczyzn przypada 99,9 kobiet).
W poszczególnych miejscowościach proporcje te są bardzo zróżnicowane a wskaźnik
feminizacji najwyższy (101,4) odnotowano w miejscowościach Łazory i Maziarnia,
a najniższy w Półsierakowie (95,9);
 struktura wiekowa ludności gminy wskazuje na prawidłowe proporcje pomiędzy
trzema zasadniczymi grupami wiekowymi co znajduje odbicie we wskaźniku
obciążenia demograficznego dla gminy – 76 osób w wieku przed i poprodukcyjnego
przypadających na 100 osób wieku produkcyjnego. Jest to wskaźnik na korzystnym
poziomie. Jednakże dla poszczególnych sołectw proporcja ta jest bardzo zróżnicowana:
od 133 (Rogóźnia) co jest wskaźnikiem bardzo niekorzystnym, do wielkości 58
(wskaźnik bardzo korzystny w miejscowości Żuk Stary);
 ruch naturalny w gminie zamyka się ujemnym przyrostem naturalnym na dość niskim
poziomie (-16). Najmniejszy przyrost odnotowuje się w Hucie Krzeszowskiej (5),
a najmniejszy w sołectwie Krzeszów Górny (-9);
 należy podkreślić, że tylko 6 sołectw z 22 w gminie wykazuje dodatni przyrost
naturalny, 5 sołectw ma przyrost „0”, i 11 miejscowości przyrost ujemny;
 saldo migracji ludności w gminie wyraża się liczbą ujemną, o dość wysokiej liczbie
bezwzględnej: -38 (w powiecie: - 101);
 tylko 3 sołectwa z 22 wykazują saldo dodatnie (Harasiuki, Huta Krzeszowska
i Szeliga), 13 saldo ujemne, a pozostałe 6 mają saldo „0”;
 saldo migracji oraz przyrost naturalny w gminie nie stanowią korzystnych przesłanek
dla jej rozwoju demograficznego;
 ogólna liczba ludności gminy w latach 1992 – 2000 wzrosła dość znacznie. W liczbach
bezwzględnych wzrost wynosi 246 osób, co daje wskaźnik dynamiki rozwoju
1992/2000 wielkość 103,9;
 analiza rozwoju, ogólnej liczby mieszkańców gminy wskazuje na dwa obszary: lata
1992 – 1995 niewielki spadek liczby ludności gminy; lata 1995 – 2000 wyraźny
wzrost ogólnej liczby mieszkańców gminy. Zjawisko to należy wiązać z dobrą
koniunkturą rozwoju miast w latach 1990 – 1995, a w związku z tym wzrostem
migracji ludności ze wsi do miast. Koniunktura ta załamuje się w wyniku zmian
ustrojowych po 1995 r. i ludność wiejska ma ograniczoną możliwość migracji do
miast, w poszukiwaniu lepszych warunków bytowania;
 proporcje pomiędzy liczbą mężczyzn i kobiet w gminie na przestrzeni analizowanego
okresu 1992 – 2000, nie wykazuje większych zmian, aczkolwiek zauważalny jest
sukcesywny wzrost liczby kobiet w populacji.
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5.1.3. Struktura wykształcenia
Strukturę wykształcenia ludności w gminie przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 8. Gmina Harasiuki. Struktura wykształcenia ludności 1995 – 1999 r.
w liczbach
bezwzględnych
ogółem

Wyszczególnienie

Gmina Harasiuki

1995
1999

4026
4050

Ludność z wykształceniem
w odsetkach
z wykształceniem
z wykształceniem
wyższym
średnim

2,3
2,4

z wykształceniem zawodowym
i podstawowym

18,6
18,9

65,7
65,8

Źródło: „Mikrospis” Urząd Statystyczny Tarnobrzeg.
Cechy ludności gminy Harasiuki dotyczące wykształcenia to:
przewaga ludności z wykształceniem zasadniczym i podstawowym, co jest regułą
w każdej populacji na terenach wiejskich,
na przeciętnym poziomie kształtuje się wielkość grupy ludności z wykształceniem
średnim – wielkość ok. 19,0% udziału tej grupy w całości populacji, nie jest imponująca
ale porównywalna do średniego (statystycznego) poziomu na terenach gmin wiejskich,
ludność z wykształceniem wyższym to zaledwie 2,4% grupy ludności gminy powyżej 15
roku życia – odsetek bardzo niewielki w porównaniu z innymi gminami powiatu
(średnio odsetek dla gmin typowo wiejskich waha się pomiędzy 3 – 4% grupy).
5.1.4. Struktura zatrudnienia
Struktura zatrudnienia ludności w gminie przedstawiono w tabeli.
Tabela Nr 9. Gmina Harasiuki. Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji Europejskiej
Klasyfikacji Działalności (EKD) 1997 – 1999 r.
Wyszczególnienie

Ogółem:
w tym kobiety
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo
górnictwo, kopalnictwo
działalność produkcyjna
zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę
budownictwo
handel i naprawy
hotele, restauracje
transport, składowanie, łączność
pośrednictwo finansowe
obsługa nieruchomości i firm
administracja publiczna i obrona narodowa
edukacja
ochrona zdrowia i opieka socjalna
pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna
wskaźnik aktywności zawodowej

1997 r.

1999 r.

541
220
32
203
21
33
46
28
5
3
45
102
15
8
67,3

488
211
22
220
8
37
25
4
6
36
106
17
7
67,0

Dane nie obejmują jednostek o liczbie zatrudnionych do 5 osób, oraz indywidualnych
gospodarstw rolnych.
W strukturze zatrudnienia ludności gminy zauważyć można następujące cechy:
 w liczbie osób pracujących w gminie przewagę stanowią mężczyźni – ok. 57%
zatrudnionych ogółem,
 w działalności pozarolniczej, w zatrudnieniu ludności liczą się dwie sekcje:
działalność produkcyjna oraz edukacja, które łącznie dają zatrudnienie 326 osobom, co
stanowi 66% liczby zatrudnionych ogółem,
 z pozostałych sekcji działalności za liczące się w zatrudnieniu mieszkańców uznać
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jeszcze można administrację i handel,
przewaga zatrudnienia w rolnictwie – jak określono na podstawie spisu rolnego z 1996
r. oraz danych statystycznych publikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
wynosi ono ok. 1600 osób,
z pracy we własnym gospodarstwie rolnym utrzymuje się ok. 70% ludności
zamieszkałej w gminie,
w gminie powszechne jest zjawisko podwójnego a nawet potrójnego zatrudnienia –
większość mieszkańców posiada własne gospodarstwo, oraz pracuje zawodowo,
na 1224 gospodarstw domowych – 50% utrzymuje się z dwóch źródeł dochodów; 41%
z tych gospodarstw z trzech źródeł; 9% utrzymuje się z jednego źródła dochodów,
w gminie duże znaczenie mają niezarobkowe źródła dochodów – 43% gospodarstw
domowych wykazuje takie źródło dochodów; dochody te często stanowią jedyne
źródło utrzymania.

5.2. Stan infrastruktury socjalnej gminy
5.2.1. Oświata
Opieka przedszkolna
Na terenie gminy nie występują placówki przedszkolne w formie zorganizowanych
przedszkoli. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-cio letnie w systemie
oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych, które występują przy szkołach
podstawowych w Harasiukach, Hucisku, Hucie Krzeszowskiej, Krzeszowie Górnym.
Tabela Nr 10. Gmina Harasiuki. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wg
stanu 1999.
Lp.

1.
2.
3.
4.

Adres

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Liczba nauczycieli

PSP Harasiuki
PSP Hucisko
PSP Huta Krzeszowska
PSP Krzeszów Górny
Razem w gminie:

35
11
29
13
88

2
1
2
1
6

2
1
2
1
6

Uwagi

Zajęcia obejmują 25
godzin tygodniowo,
uczą nauczyciele ze
szkoły

Rozmieszczenie i ilość placówek wychowania przedszkolnego wynika z zapotrzebowania
na te usługi. Nie ma zapotrzebowania na usługi typowego przedszkola, zaś oddziały
przedszkolne zorganizowano w szkołach większych, związanych z większymi sołectwami,
gdzie organizacja grup „zerowych” uzasadniona jest ilością dzieci.
Szkolnictwo podstawowe
Na terenie gminy funkcjonuje obecnie (rok szkolny 2000/2001 sześć szkół podstawowych,
w tym 1 szkoła filialna w Sierakowie (filia SP Harasuki).
Tabela Nr 11. Gmina Harasiuki. Placówki szkolnictwa podstawowego wg stanu na rok
szkolny 2000/2001.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejscowość

Harasiuki
PF Sieraków
Hucisko
Huta Krzeszowska
Krzeszów Górny
Gózd
Gmina ogółem:

Liczba uczniów

247
14
107
208
130
80
786

Liczba nauczycieli
(etatów)

17,56
1,00
11,89
16,67
10,67
9,11
50 etatów

Liczba oddziałów
razem z „O”

11
1
7
11
7
6
43

Oddziały „O”

2
1
2
1
6

Uwagi

filia
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Nauczaniem w szkołach podstawowych w gminie objęte jest obecnie 786 dzieci. Stanowi
to 12,4% ogółu liczby ludności gminy (w statystyce wynosi średnio 12,5%).

Specyfika sieci osadniczej gminy – niewielkie sołectwa, położone w dużym rozproszeniu,
wpływają na duże obszarowo obwody szkolne (4 – 8 sołectw), oraz utrzymywanie szkół
w większych jednostkach osadniczych. W tej sytuacji do organizacji nauczania
niejednokrotnie jest odpowiedni, utrzymywany przez władze gminy dowóz dzieci do szkół.
Wyposażenie szkół jest zróżnicowane w zależności od wielkości szkoły. Stan techniczny
budynków szkolnych utrzymuje się na średnim poziomie. W szkołach generalnie brakuje sal
dydaktycznych i komputerowych, świetlic, stołówek i sal gimnastycznych.
Wskaźniki charakteryzujące placówki szkolnictwa podstawowego w gminie Harasiuki
przedstawiają się następująco:
liczba uczniów przypadająca na 1-go nauczyciela: w gminie – 15,7; w powiecie – 15,1; w
województwie – 14,3;
liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: w gminie – 18,2; w powiecie – 20,7;
w województwie – 20,8.
Korzystnie przedstawia się gmina pod względem wielkości zagęszczenia uczniów
w oddziałach szkolnych – wskaźnik niższy od średniego w powiecie i w województwie.
Od momentu wprowadzenia reformy edukacji tj. od 1.09.1999 r. na terenie gminy działają
2 gimnazja: w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej. Kontynuują w nich naukę absolwenci klas
szóstych szkół podstawowych z terenu gminy. Ta sieć gimnazjum oparta jest na
zorganizowanym przez władze gminy transporcie dzieci do szkół.
Tabela Nr 12. Gmina Harasiuki. Placówki szkolnictwa gimnazjalnego wg stanu na rok
szkolny 2000/2001.
Lp.

1.
2.

Miejscowość

Liczba
uczniów

Harasiuki
Huta Krzeszowska
Gmina ogółem:

111
85
196

Liczba nauczycieli
(etatów)

8,89
6,20
ok. 15 etatów

Liczba
oddziałów

5
4
-

Nauczyciele
dopełniający

-

Uwagi (obwody szkół podstawowych)

Harasiuki, Hucisko
Huta Krzeszowska, Gózd

Na jeden oddział w gimnazjum w gminie przypada 21,8 uczniów.
Na 1-go nauczyciela zaś średnio 13 uczniów.
Szkolnictwo średnie
Gmina należy do grupy dość licznych gmin, w których nie występują placówki
szkolnictwa średniego. Młodzież z terenu gminy kontynuuje naukę w szkołach średnich
i zawodowych w Biłgoraju, Stalowej Woli, Nisku i w mniejszym stopniu w Leżajsku.
W większości wybierane są szkoły licealne ogólnokształcące w wymienionych miastach.
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W obrębie powiatu dla młodzieży gminy duże znaczenie ma Zespół Szkół Elektrycznych
w Nisku, Technikum Elektryczne w Nisku, Niepubliczne Zaoczne Liceum Ekonomiczne
w Nisku.
5.2.2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Ochrona zdrowia
Obsługa ludności gminy w zakresie opieki zdrowotnej, po wprowadzeniu reformy zdrowia
odbywa się wg następującego systemu.

Stomatolodzy

Ogółem

Położna

Pielęgniarka

Zatrudnienie
Personel pielęgniarski
Lekarze

Ilość gabinetów

Tabela Nr 13. Gmina Harasiuki. Placówki lecznictwa otwartego wg stanu 2000 r.

1.

Harasiuki
Wiejski Ośrodek Zdrowia

3

1

-

3

1

2

2.

Huta Krzeszowska
Gminny Ośrodek Zdrowia

4

3

1

5

2

3

7

4

1

8

3

5

Lp.

Miejscowość charakter placówki

Razem:

Uwagi

Rejon:
Hucisko,
Ryczki,
Wólka
Krzeszowska, Harasiuki, Derylaki, Łazory, Rogóźnia, Banachy
Rejon: Maziarnia, Pęk, Gózd, Huta
Krzeszowska, Huta Podgórna, Huta Stara,
Huta Nowa, Szeliga, Żuk Stary, Żuk
Nowy

Wymienione wyżej placówki zabezpieczają podstawową opiekę zdrowotną przez lekarzy
pierwszego kontaktu i personel pielęgniarski środowiskowy. Warunki lokalowe i wyposażenie na średnim poziomie – lepsze warunki posiada Gminny Ośrodek Zdrowia.
Należy dodać, że ludność gminy z miejscowości Nowa Wieś i Krzeszów Górny korzysta
z usług Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzeszowie ze względu na mniejszą odległość do tej
placówki.
Przedstawione wyżej zestawienie obejmuje personel tzw. pierwszego kontaktu. Obsługą
specjalistyczną w zakresie opieki zdrowotnej odbywa się na zasadzie korzystania ze
specjalistycznych zakładów (przychodnie, szpitale) położone w pobliskich miastach: Nisku
(30 km), Biłgoraju (20 km) oraz Stalowej Woli (40 km) – (pierwszy stopień referencyjności
oraz Rzeszowie (70 km), Zamościu (60 km) i Lublinie (90 km) – (drugi stopień
referencyjności). Najbliższy punkt pogotowia ratunkowego znajduje się w Nisku (30 km)
i Biłgoraju (20 km).
Dostępność mieszkańców do lekarza pierwszego kontaktu mierzona odległością
maksymalną wynosi 10 – 15 km, co wiąże się z dużym rozproszeniem sieci osadniczej
w gminie. Najbardziej odległe miejscowości w zakresie obsługi zdrowotnej to: Ryczki,
Hucisko, Wólka Krzeszowska, Nowy i Stary Żuk, Pęk.
Liczba mieszkańców przypadająca na jednego lekarza wynosi w gminie średnio 1640 osób
(z uwzględnieniem obsługi przez lekarza z ośrodka zdrowia w Krzeszowie mieszkańców
miejscowości Nowa Wieś i Krzeszów Górny). Wydaje się że jest to dobry wskaźnik, bowiem
reforma zakłada średnio liczbę 2500 osób na jednego lekarza pierwszego kontaktu.
Stan zabezpieczenia obsługi zdrowotnej w gminie na tle powiatu, województwa i kraju
przedstawia się następująco:
 liczba lekarzy przypadająca na 10 tys. mieszkańców:
- gmina Harasiuki
6,00
- powiat niżański
12,90
- woj. podkarpackie
17,20
- Kraj
23,30
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liczba stomatologów przypadająca na 10 tys. mieszkańców:
- gmina Harasiuki
1,60
- powiat niżański
2,70
- woj. podkarpackie
4,10
- Kraj
4,50
liczba pielęgniarek przypadająca na 10 tys. mieszkańców:
- gmina Harasiuki
12,50
- powiat niżański
43,60
- woj. podkarpackie
51,70
- Kraj
51,10

Opieka społeczna
Na terenie gminy działa obligatoryjnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ośrodku
zatrudnionych jest 4 osoby: kierownik, 2 pracowników socjalnych i aspirant pracy socjalnej.
Działalność ustawowa ośrodka polega przede wszystkim na docieraniu z pomocą finansową
do mieszkańców gminy potrzebujących tej pomocy. Na przestrzeni ostatnich lat rośnie liczba
osób, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji (materialnej
szczególnie) w jakiej się znalazły. Zmienia się również profil osób korzystających z pomocy
społecznej.
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych od Wojewody środki
finansowe ośrodek otrzymuje z budżetu Wojewody. Natomiast na realizację zadań własnych
środki przyznaje Rada Gminy z budżetu gminy. Działalność ośrodka ilustrują poniższe
zestawienia.
Tabela Nr 14. Gmina Harasiuki. Świadczenia udzielone przez GOPS w 2000 r.
Formy pomocy
Zadania zlecone:
- zasiłki stałe
- zasiłki stałe wyrównawcze
- zasiłki okresowe gwarantowane
- zasiłki okresowe
- renta socjalna
- zasiłek z tyt. ochrony macierzyństwa
- zasiłki rodzinne
- zasiłki pielęgnacyjne
- pomoc dla kombatantów
Zadania własne:
- posiłki dla dzieci i młodzieży
- zasiłki celowe (zdarzenie losowe)
- sprawienie pogrzebu
- zasiłki celowe (w naturze)
- pomoc w sprawach urzędowych itp.
- praca socjalna

Źródło: GOPS 2000 r.

Liczba osób
Kwota
Liczba Liczba osób
Liczba
którym przyznano
świadczenia
rodzin w rodzinach
świadczeń
świadczenia
[zł]
121
560
124
x
158.971
23
134
23
119
41.700
15
33
12
51
9.283
1
4
1
6
1.857
33
200
33
57
9.010
37
171
38
228
79.952
22
95
22
80
17.169
1
11
1
3
108
31
125
32
185
21.543
6
8
6
6
950
192
504
423
x
56.302
126
742
271
18220
31.929
3
9
3
3
2.000
1
6
1
1
1.733
142
670
148
x
20.640
24
142
28
x
x
39
201
39
x
x
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Tabela Nr 15. Gmina Harasiuki. Przyczyny przyznawania pomocy.
Powód trudnej sytuacji życiowej
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
w tym: - rodziny niepełne
- rodziny małoletnie
alkoholizm

Liczba rodzin
171
22
179
92
97

Liczba osób w rodzinach
845
95
905
409
541

69

443

31
41
14

146
313
65

Ze świadczeń stałych i doraźnych w ilości 18959 skorzystało w gminie 504 rodzin,
a w tym 793 osoby. Oznacza to, że statystycznie co ósmy mieszkaniec i co trzecia rodzina
w gminie korzysta z pomocy społecznej. Jest to oznaka ubóstwa mieszkańców.
Ośrodek prowadzi również działalność w sprawach skierowania do domów pomocy
społecznej – kompletuje wnioski, a skierowania wydaje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nisku.
5.2.3. Usługi kultury
Placówki kultury w gminie działają w wyraźnie zorganizowanej strukturze. Organizatorem
i administratorem poczynań związanych z życiem kulturalnym w gminie jest Gminny
Ośrodek Kultury w Harasiukach.
Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach
Przy GOK-u działają zespoły ludowe:
zespół obrzędowy z Sierakowa – dorosłe osoby, przeważnie członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich,
kapela ludowa,
zespół dziecięcy, taneczno – wokalny „Wiolinki”,
zespół kolędowy „Herody” z Łazor (działa w okresie świąteczno – noworocznym),
zespół instrumentalny muzyki młodzieżowej.
W ramach działalności GOK-u prowadzona jest:
nauka gry na instrumentach (gitara i instrumenty klawiszowe),
organizacja lokalnych imprez okolicznościowych,
opieka nad miejscami pamięci narodowej i tradycji,
organizacją imprez rozrywkowych,
plenery malarskie i rzeźbiarskie (np. w 1997 i 1998).
Na placu szkolnym w Krzeszowie Górnym w przeniesionym z Ryczek zabytkowym
budynku mieszkalnym odtworzono stare tradycyjne wnętrze chałupy chłopskiej. Jest to
zaczątek skansenu odtwarzającego zagrodę lasowiacką. Opieką nad skansenem sprawuje jako
kustosz nauczyciel historii ze szkoły w Krzeszowie Górnym.
Gminna Biblioteka Publiczna
Główna część to pomieszczenia w Harasiukach w obiekcie Urzędu Gminy. Biblioteka
posiada filię w Hucie Krzeszowskiej i Krzeszowie Górnym oraz punkty biblioteczne
w Hucisku (związany z filią w Krzeszowie Górnym), Góździe (związany z filią w Hucie
Krzeszowskiej) oraz w Rogóźni i Sierakowie (związane z biblioteką w Harasiukach).
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We wszystkich placówkach funkcjonują wypożyczalnie dla dzieci i dorosłych. Biblioteka
dysponuje księgozbiorem liczącym 31507 woluminów, z tego:
 w Harasiukach:
13126 woluminów,
 w filii w Hucie Krzeszowskiej:
9308 woluminów,
 w filii w Krzeszowie Górnym:
9075 woluminów.
5.2.4. Sport i turystyka
Sport
Od 1990 roku na terenie gminy działa Gminny Klub Sportowy „Grabniak”. Klub należy do
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie – Oddział Stalowa Wola. W klubie działa
sekcja piłki nożnej – dwa zespoły: juniorzy i seniorzy.
Na terenie gminy nie ma zorganizowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji i nie ma
urządzonych obiektów sportowych (za wyjątkiem boisk i sal gimnastycznych przy szkołach).
Przy szkołach podstawowych w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej istnieją małe sale
gimnastyczne. Przy szkole w Krzeszowie Górnym budowana jest pełnowymiarowa sala
gimnastyczna z pełnym zapleczem sportowo – socjalnym. W projekcie jest budowa 2 sal przy
szkołach gimnazjalnych w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej
W Harasiukach trwa budowa stadionu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem, bieżnią
i trybunami.
Przy szkołach podstawowych w Hucisku i Hucie Krzeszowskiej działają uczniowskie
kluby sportowe.
UKS „Fenix” w Hucisku – prowadzi sekcję piłki nożnej i unihokeja. Do ćwiczeń
wykorzystuje się boisko przy szkole i salę w remizie strażackiej. UKS ma bardzo dobre
wyposażenie w sprzęt.
UKS w Hucie Krzeszowskiej – prowadzi sekcje piłki nożnej i ręcznej – wykorzystują do
treningu obiekt szkolnej sali gimnastycznej i boisko szkolne.
Turystyka
Gmina może poszczycić się dwoma znaczącymi obiektami rekreacyjnymi:
Ośrodek Wypoczynkowo „Mono” w Harasiukach. Jest to ośrodek bardzo dobrze
zorganizowany i wyposażony. Dysponuje domkami campingowymi, obiektem hotelowym,
basenem, kortami tenisowymi, kąpieliskiem, sztuczną ścianą do wspinaczki. Ogólnie
dysponuje 270 miejscami noclegowymi.
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Stanica Harcerska w Łazorach – Obiekt Hufca Rzeszowskiego ZHP. Stanica
wykorzystywana jest w sezonie letnim przy
organizacji obozów harcerskich, kolonii
zuchowych i biwaków. Miejsca noclegowe
w ilości ok. 100 osób jednorazowo w
obiektach kubaturowych oraz możliwość
zwiększenia pojemności
stanicy przez
wykorzystania pola namiotowego (ok. 70
miejsc).
Organizacja wypoczynku w gminie
oparta jest na wykorzystaniu wspaniałych
walorów krajobrazowych, a przede wszystkim czystego powietrza, czystej rzeki,
ekologicznych produktów rolnych oraz bogactwem lasów. Znaczna część obszaru gminy
o osobliwym krajobrazie znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy
Janowskie”. Najcenniejsze fragmenty przyrody w otulinie zaproponowano do ochrony w
formie rezerwatów i użytków ekologicznych, co podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.
Przez teren gminy Harasiuki przebiegają niewielkie fragmenty szlaków turystycznych:
czarny: Bidaczów Stary – Górecko (bardzo niewielki fragment na terenie gminy) szlak
typowo przyrodniczo – krajobrazowy przez kompleksy leśne „Suszka”.
czerwony: szlak walk partyzanckich – o przebiegu Zaklików – Lipa – Gwizdów – Łążek
Ordynacki – Szklarnia – Porytowe Wzgórza – Ujście – Szeliga – Ciosmy – Bidaczów
Stary – Susiec. Szlak posiada również walory przyrodniczo – krajobrazowe.
Należy również propagować rzekę Tanew jako malowniczą trasę spływową.
Organizowane bywają spływy na odcinku Susiec – Ulanów, niekiedy na skróconej trasie
Harasiuki – Ulanów.
5.2.5. Usługi handlu, gastronomii i rzemiosła
Na koniec I-go półrocza 2000 r. na terenie gminy zarejestrowane było w systemie
„REGON” 143 podmioty gospodarki narodowej.
Handel
Większość podmiotów wiąże swą działalność z handlem (55 podmiotów), z czego znaczna
część zarejestrowana jest jako handel obwoźny. większość placówek prowadzi handel
artykułami spożywczo – przemysłowymi. Bardzo skromny jest zestaw branży sklepów.
Zwraca uwagę duża ilość sklepów z używaną odzieżą –11 podmiotów. Dosyć liczna jest sieć
sklepów Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska” – 12 sklepów i piekarnia. Największe nasycenie
placówkami handlu występuje na terenie Harasiuk, Hucie Krzeszowskiej i Krzeszowie
Górnym.
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Pomieszczenia handlowe są przeważnie wydzielone w budynkach mieszkalnych
i w prowizoryczny sposób przystosowane do tej działalności, co dla małych miejscowości nie
jest niczym deprymującym. Na terenie gminy rozmieszczenie placówek handlu wydaje się
być korzystne. W każdej niemal miejscowości działa placówka handlu ogólno-spożywczego,
a więc zaopatrzenia podstawowego. Dostępność mieszkańców do placówek handlu
podstawowego nie przekracza z zasady 2 – 3 km, co dla terenów wiejskich nie jest złym
wskaźnikiem.
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie handlu towarami bardziej
luksusowymi, w szerszym wyborze asortymentu, stwarza dość duże trudności. Zakupy
załatwiać trzeba w miastach: Biłgoraj, Nisko, Rudnik, Stalowa Wola. Odległości do tych
miast z poszczególnych miejscowości gminy Harasiuki waha się w granicach 10 – 30 km.
Prawa gospodarki rynkowej: równowaga pomiędzy popytem a podażą nie rokują na zmianę
układu sieci placówek handlu.
Gastronomia
Sytuację w rozmieszczeniu tego rodzaju usług jest w gminie bardzo zła. Właściwie na
terenie gminy działa tylko 1 bar gastronomiczny (w Hucie Krzeszowskiej) oraz 1 pijalnia
piwa (w Hucisku).
Ośrodek Wypoczynkowo „Mono” prowadzi działalność gastronomiczną wyłącznie dla
swoich wczasowiczów. Najbliższe restauracje działają w Krzeszowie i w Biłgoraju.
Rzemiosło
Analiza działalności podmiotów gospodarczych w gminie w zakresie świadczenia usług
rzemieślniczych daje niezbyt korzystny obraz gminy. Na terenie gminy brak jest całkiem
usług bytowych jak: krawiectwo, szewstwo, szklarstwo, magiel, fryzjerstwo (tylko 1 punkt
w Harasiukach). Dominują ogólnie usługi z zakresu instalatorstwa elektrycznego, transportu,
stolarstwa, murarstwa, usług remontowo – budowlanych. Pojawiają się rzemiosła związane ze
specyfiką przyrodniczą gminy: pozysk drewna i gospodarka leśna, tartacnictwo, pilarstwo.
Ogólnie nie jest to imponujący wachlarz usług. Dostępność mieszkańców gminy do usług
jest bardzo zróżnicowana, a dosyć często mieszkańcy gminy korzystają z usług rzemiosła
poza gminą (w Biłgoraju, Krzeszowie, Rudniku).
5.3. Rynek pracy
W 1999 r. zasoby siły roboczej w gminie Harasiuki wynosiły ok. 2580 osób, z czego:
 pracujący ogółem: 1988 osób, w tym w rolnictwie 1500 osób, poza rolnictwem 488
osób;
 bezrobotni 599 osób.
Mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym jak
i publicznym. Wyraźnie przeważa zatrudnienie w sektorze prywatnym (ok. 160 podmiotów).
W sektorze publicznym przeważa grupa podmiotów gospodarczych będących własnością
komunalną.
Najbardziej znaczące zakłady pracy w gminie to:
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Harasiukach,
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Harasiukach (sieć sklepów na terenie gminy),
Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach,
Posterunek Energetyczny w Harasiukach,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
Bank Spółdzielczy w Harasiukach,
Urząd Gminy w Harasiukach (łącznie z GOK i GOPS),
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zakłady opieki zdrowotnej,
placówki oświaty (szkoły podstawowe i gimnazja).
Corocznie powstaje w gminie kilkadziesiąt nowych jednostek gospodarczych. Część
jednostek istniejących nie wytrzymuje konkurencji i jest likwidowana. W okresie 1995–
1999r. zarejestrowano 149 nowych podmiotów gospodarczych. W tym samym okresie
zlikwidowanych zostało 107 podmiotów.
Miejscowy rynek pracy sięga poza teren gminy. Ludność gminy dojeżdża do pracy
w miastach Biłgoraj, Nisko, Rudnik, Stalowa Wola. Z tym zjawiskiem wiąże się
dwuzawodowość, czyli utrzymywanie się z co najmniej dwóch źródeł utrzymania. Słabe
ekonomicznie rolnictwo nie zapewnia utrzymania się z samego gospodarowania na roli. Stąd
też liczba pracujących w rolnictwie nie odzwierciedla faktycznego stanu – zaledwie 10 – 15%
tej liczby to ludzie utrzymujący się z pracy na roli.
5.4. Bezrobocie
Nieodzowną cechą rynku pracy w gospodarce wolnorynkowej jest zjawisko bezrobocia.
Zjawisko to jest rejestrowane i oceniane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Gmina Harasiuki
objęta jest ewidencją Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.
Tabela Nr 16. Gmina Harasiuki. Poziom bezrobocia 1997 – 1999 r.
Gmina

Ogółem

Harasiuki

31.12.1997 r.
Mężczyźni Kobiety

600

285

315

Ogółem

594

31.12.1998 r.
Mężczyźni Kobiety

275

31.12.1999 r.
Mężczyźni
Kobiety

Ogółem

319

599

273

326

Źródło: PUP w Nisku.
Tabela Nr 17. Gmina Harasiuki. Zwolnienia grupowe z przyczyn zakładów pracy 1997 –
1999 r.
Gmina

Ogółem

Harasiuki

31.12.1997 r.
Mężczyźni Kobiety

70

27

43

Ogółem

73

31.12.1998 r.
Mężczyźni Kobiety

28

31.12.1999 r.
Mężczyźni
Kobiety

Ogółem

45

67

27

40

Źródło: PUP w Nisku.
Tabela Nr 18. Gmina Harasiuki. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg czasu
pozostawania bez pracy (PUP Nisko stan na 30.06.1999 r.)
Gmina

Harasiuki

do 1 m-ca
Ogółem Kobiety

44

26

od 1 do 3 m-cy
Ogółem Kobiety

61

od 3 do 6 m-cy
Ogółem Kobiety

31

40

12

od 6 do 12 m-cy
Ogółem Kobiety

118

52

od 12 do 24 m-cy
Ogółem Kobiety

105

51

powyżej 24 m-cy
Ogółem Kobiety

231

154

Tabela Nr 19. Gmina Harasiuki. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (PUP Nisko stan
na 30.09.1999 r).
Gmina

Harasiuki

Wyższe
Ogółem Kobiety

9

5

Policealne i śr. zawodowe
Ogółem
Kobiety

112

83

Ogólnokształcące
Ogółem
Kobiety

17

15

Zasadnicze zawodowe
Ogółem
Kobiety

280

139

Podstawowe
Ogółem
Kobiety

181

84

Powyższe zestawienia pozwalają na sformułowanie oceny zjawiska bezrobocia w gminie:
ogółem liczba bezrobotnych w gminie w okresie 1997 – 1999 utrzymuje się na tym
samym poziomie,
przewaga kobiet w liczbie bezrobotnych jest bardzo znaczna: 54% tej liczby stanowią
kobiety,
zmalała wyraźnie liczba zwolnień z przyczyn zakładów pracy. Jest to wynik stabilizacji
gospodarki,
rośnie grupa bezrobotnych bez prawa do zasiłku, co oznacza, że wzrasta liczba osób
o dłuższym okresie pozostawania bez pracy.
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Sytuacja gminy jeśli chodzi o zjawisko bezrobocia nie odbiega od ogólnie spotykanej,
a mianowicie:
bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych, zwłaszcza jeśli nie mają
wyuczonego zawodu,
niekorzystnie przedstawia się sytuacja kobiet – ich liczba od wielu lat przewyższa liczbę
bezrobotnych mężczyzn,
niepokojący jest fakt rejestrowania się dużej liczby absolwentów szkół średnich
policealnych i zawodowych.
Gmina aktualnie uczestniczy w programach dotyczących angażowania bezrobotnych
w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i tym podobnych, ale bez skutecznej
pomocy z zewnątrz sama nie jest w stanie wpłynąć na poprawę sytuacji.
5.5. Zasoby mieszkaniowe
Sytuacja gminy Harasiuki pod względem zasobów mieszkaniowych na tle gmin powiatu
niżańskiego przedstawia się następująco:
Tabela Nr 20. Zasoby mieszkaniowe w powiecie niżańskim.
Lp.

Gmina

Mieszkania

1. Nisko
2. Rudnik
3. Ulanów
4. Harasiuki
5. Jarocin
6. Jeżowe
7. Krzeszów
Powiat ogółem:
Woj. podkarpackie:
Polska:

Izby

5763
2704
2317
1610
1271
2160
1197
17022

Pow. użytkowa Pow. użytkowa
w tys. m2
mieszkania na
1 osobę

21759
10227
8150
4980
4728
7348
4165
61357

411
206,3
180,9
109,9
100,4
158,9
93,8
1261,2

Przeciętna
Liczba osób na
1 mieszkanie

18,7
20,7
20,5
17,3
18,4
16,6
21,7
19,0
17,6
18,6

3,81
3,68
3,81
3,94
4,29
4.43
3,61
-

1 izba

1,01
0,97
1,08
1,27
1,15
1,30
1,04
-

Źródło: WUS (stan na 31.12.1997 r.).
Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę kształtuje się od 16,6 m 2 w gminie Jeżowe
do 21,7 m2 w gminie Krzeszów, średnia w powiecie niżańskim wynosi 19 m 2/1 osobę, przy
średniej w województwie podkarpackim 17,6 m2/1 osobę.
Stan i zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy w ostatnich latach przedstawiają
następujące tabele:
Tabela Nr 21. Gmina Harasiuki. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane 1992 – 1998 r.
Jednostka

Rok

Mieszkania

Izby

Powierzchnia
użytkowa mieszkań
w tys. m2

Harasiuki

1992
1995
1998

1567
1613
1610

4737
4986
4980

105,6
110,0
109,9

Przeciętnie
Liczba osób na
Powierzchnia użytkowa
mieszk/1 osobę
1 mieszkanie
1 izbę

16,7
17,4
17,3

4,03
3,91
3,94

1,33
1,26
1,27

Tabela Nr 22. Gmina Harasiuki. Mieszkania i izby oddane do użytku w latach 1992 – 98 r.
Jednostka

Rok

Harasiuki

1992
1995
1998

Ogółem

Mieszkania
w tym w indyw. bud. mieszkaniowym

Ogółem

Izby
w tym w indyw. bud. mieszkaniowym

13
15
-

13
15
-

61
82
-

61
82
-

73

Tabela Nr 23. Gmina Harasiuki. Zasoby mieszkaniowe wg sołectw.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sołectwo

Banachy
Derylaki
Gózd
Harasiuki
Hucisko
Huta Krzeszowska
Huta Nowa (Osada Leśna)
Huta Podgórna
Huta Stara
Krzeszów Górny
Kusze
Łazory
Maziarnia (Pęk)
Nowa Wieś
Półsieraków
Rogóźnia
Ryczki
Sieraków
Szeliga
Wólka
Żuk Nowy
Żuk Stary
Gmina ogółem:

Ogółem

Mieszkania
W budownictwie
indywidualnym

46
34
109
226
116
106
94
83
73
116
30
135
68
91
22
36
20
72
24
53
15
41
1610

46
34
109
197
116
97
94
83
73
116
30
135
68
91
22
36
20
72
24
53
15
41
1572

Wielorodzinne

29 (2 bloki)
9 (4 nadleśnictwo + 5 agronomówka)

38

Z powyższych zestawień wynika, że:
nastąpił bardzo niewielki spadek wielkości zasobów mieszkaniowych – nie oddaje się
nowych mieszkań, a wykruszają się te w złym stanie technicznym,
zastój w oddawaniu nowych mieszkań wynika z braku zapotrzebowania na nowe
mieszkania – ubywa ludności na skutek migracji,
wskaźnikowa charakterystyka warunków mieszkaniowych w gminie, mimo wyżej
przytoczonych zjawisk daje korzystny obraz:
 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę osiąga
średnio 17,3 m2,
 przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie wynosi średnio 3,94 osób,
 przeciętna liczba osób przypadająca na 1 izbę – 1,27,
 gmina posiada niewielki procent zabudowy wielorodzinnej – 36 mieszkań
w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej.
5.6. Ocena poziomu życia mieszkańców
Do oceny poziomu życia mieszkańców posłużono się opracowaniem „Warunki życia
ludności w makroregionie południowo – wschodnim – zróżnicowania przestrzenne”,
wykonanym w CUP Biurze Planowania Regionalnego w Krakowie w 1996 r. Opracowanie
jest wynikiem badań obejmujących 477 gmin 8-miu województw (byłych) Polski
Południowo-Wschodniej.
Ocenę zróżnicowań w układzie gminnym oparto o analizę sześciu dziedzin warunków
życia (13 mierników), a to:
1. Bezrobocie i pomoc społeczna
liczba bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym,
osoby korzystające z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców.
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2. Warunki mieszkaniowe
zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w m3,
mieszkania indywidualne oddane do użytku na 1000 mieszkańców.
3. Budżety gminne
dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca,
wielkość inwestycji gminnych (inwestycje w wydatkach) na 1-go mieszkańca.
4. Infrastruktura techniczna
sieć wodociągowa rozdzielcza w km przypadająca na 100 km2 powierzchni,
sieć kanalizacyjna w km przypadająca na 100 km2,
liczba abonentów telefonicznych na 1000 mieszkańców.
5. Oświata i kultura
liczba uczniów na 1 nauczyciela szkół podstawowych,
liczba mieszkańców na 1 bibliotekę publiczną.
6. Ochrona zdrowia
umieralność niemowląt na 1000 urodzeń żywych,
liczba lekarzy na 1000 mieszkańców.
Pomiar zróżnicowań oparto na analizie „odległości” konkretnej jednostki – gminy, od
jednostki najlepszej w danej dziedzinie. Na podstawie wyliczeń wskaźników dla w/w sześciu
dziedzin określony został wskaźnik syntetyczny ogółem. Rozpiętość tego wskaźnika waha się
w granicach 44,76 punktów (gmina Sitkówka Nowiny w byłym woj. kieleckim) do 27,58
punktów (gmina Jodłowa w byłym woj. tarnowskim).
W tym pomiarze gmina Harasiuki osiągnęła 39,40 punktów (187 miejsce wśród 477
ocenianych jednostek). Najkorzystniejszym poziomem warunków życia charakteryzują się
gminy, osiągające wskaźnik syntetyczny powyżej 45 punktów. Wskaźnik wielkości 39 – 45
punktów oznacza korzystny poziom warunków życia. Wielkość wskaźnika 35 – 39 punktów –
to niezbyt korzystny poziom warunków życia mieszkańców. Poziom poniżej 35 punktów to
bardzo niekorzystne warunki życia.
Niestety wskaźniki poziomu warunków życia mieszkańców gminy określają, że życie
mieszkańców kształtuje się w tym rejonie na przeciętnym poziomie.
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6. Uwarunkowania
transportowego

wynikające

z

funkcjonowania

systemu

6.1. Komunikacja drogowa
6.1.1. Układ drogowy
Układ dróg na obszarze gminy (168 km2) stanowią drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne. Wykaz dróg wraz z podstawowymi parametrami technicznymi przedstawia tabela
Nr 1. Dane do tabeli uzyskano od zarządców drogowych tj.:
dla dróg wojewódzkich – z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie,
dla dróg powiatowych – z Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku,
dla dróg gminnych – z Urzędu Gminy w Harasiukach.
Drogi publiczne ze względów funkcjonalno – technicznych dzielą się na klasy określone
w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.
Symbole literowe klas technicznych oznaczają:
GP – droga główna ruchu przyśpieszonego,
G – droga główna,
Z – droga zbiorcza,
L – droga lokalna,
D – droga dojazdowa.
Tabela Nr 1. Układ drogowy.
Nr ewid.
drogi

Nazwa drogi

1
2
DROGI WOJEWÓDZKIE
(Droga Nr 858) Zarzecze –
1078
Ulanów – Harasiuki - Biłgoraj
DROGI POWIATOWE
42527
Janów Lubelski – Harasiuki
42550
Zdziary – Huta Krzeszowska
42553
Huta Podgórna – Huta Stara
42554
Huta Krzeszowska – Ciosmy
42556
Wołoszyny – do drogi nr 858
42557
Bidaczów – Łazory
42558
Gózd Lipiński – Harasiuki
42559
Harasiuki – Lipiny
42560
Wola Hucińska – Półsieraków
42563
Bieliny – Hucisko
42565
Od drogi 858 – Krzeszów
42566
Nowa Wieś – Podolszynka Ordyn.
42567
Hucisko – Lipiny Górne
Razem:
DROGI GMINNE
4216001 Pęk
4216002 Maziarnia – Gózd
4216003 Sieraków – Żuk Nowy
4216004 Derylaki
4216006 Łazory – Banachy
4216007 Gościniec Tarnogrodzki
4216008 Huta Nowa – Huta Stara
4216005 Banachy
4216009 Rogóźnia
4216010 Gózd
4216011 Huta Podgórska - Szeliga
Łazory

Klasa
techn.
funkc.

Długość
odc. w
granicach
gminy (km)

3

4

Rodzaj nawierzchni
Twarda ulepszona
Gruntowa
Kostka
Bitumiczna
Naturalna Ulepszona
klinkierowa pł. bet.

5

Jezdni

Korony

6

7

8

9

10

6,0

9,0

G

13,044

13,044

-

-

-

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

11,878
5,916
3,280
5,195
13,128
7,734
6,231
1,830
3,141
4,759
7,640
2,480
5,764
78,976

4,655
5,916
1,854
5,195
13,128
7,734
6,231
1,830
0,791
1,904
7,640
2,480
5,764
65,122

-

-

7,223
1,426
2,350
2,855

0,800
2,500
5,300
1,300
3,400
2,000
0,800
2,500
0,700
3,100
4,100
1,400

2,500
1,300
2,500
3,100
-

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Szerokość (m)

13,844
0,800
5,300
0,800
0,700
4,100
1,400

3,400
2,000
-
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1

2
Żuk Stary
Sieraków
Huta Krzeszowska
(ulice: ks. Mulawy, Spokojna,
Wąska, Słoneczna)
Harasiuki
Razem:
* - brak danych

3
L
L

4
1,100
0,800

5
1,100

L

0,800

L

0,600
31,200

6

7
-

8
-

0,800

-

-

11,300

13,100

0,600
6,000

9

10

Z podanych parametrów technicznych wynika, że większość dróg, przede wszystkim
powiatowych i gminnych, nie spełnia wymogów przypisanych im klasom technicznym.

Charakterystyczna dla ciągów drogowych jest niejednorodność przekroju poprzecznego
pasów drogowych (tj. szerokość jezdni, poboczy, korony). Zestawienie długości dróg pod
względem rodzaju nawierzchni przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 2. Rodzaj nawierzchni dróg.
Rodzaj nawierzchni (km)
Kategoria drogi

Twarda
Bitumiczna

Wojewódzkie
Powiatowe
Gminne
Ogółem:

13,044
65,122
11,300
89,466

Gruntowa
Nieulepszona

-

Naturalna

Ulepszona

13,100
13,100

6,000
6,000

W ogólnej długości zewidencjonowanych dróg 123,220 km, 72,6% stanowią drogi
o nawierzchni bitumicznej. Natomiast dla dróg gminnych, na ogólną długość 31,200 km,
drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią zaledwie 36,2%.
6.1.2. Ocena funkcjonowania układu drogowego
Głównym elementem układu drogowego realizującym zewnętrzne powiązania gminy
Harasiuki jest droga wojewódzka Nr 858 zapewniająca połączenie siedziby gminy
z Biłgorajem, oraz drogi powiatowe Nr 42565 łącząca Harasiuki z Krzeszowem i następnie
drogą wojewódzką z siedzibą powiatu w Nisku, oraz droga Nr 42527 która łączy Harasiuki
z Janowem Lubelskim.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że modernizacja gruntowego odcinka drogi wojewódzkiej
858 na terenie gminy Ulanów (około 2 km) pozwoliłaby na uzyskanie wygodnego o kilka
kilometrów krótszego połączenia Harasiuk z Ulanowem i Niskiem.
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Wskaźniki gęstości dróg przedstawiają się następująco:
76,392
 km 
 45,47 
 przestrzenny wskaźnik gęstości dróg: a p 
,
2
1,68
100km 
 demograficzny wskaźnik gęstości dróg: a d 
 syntetyczny wskaźnik gęstości dróg: a s



123,220
km


 188,32 
,
0,6543
10000 Mk 

a p  ad 

45,47  188,32  92,54 .

Potrzeby gminy nie koncentrują się na budowie nowych dróg, jedynie na utwardzaniu
istniejących, gruntowych lokalnych dróg gminnych, poprawie jakości istniejących
nawierzchni asfaltowych oraz na nadawaniu istniejącym drogom prawidłowego przekroju
poprzecznego.
6.1.3. Komunikacja zbiorowa
Obsługę komunikacyjną zbiorową tworzą autobusy PKS. Za podstawę analizy standardów
obsługi gminy komunikacją zbiorową przyjęto odległość dojścia do przystanku autobusowego
– 1 km (tzn. 15 minut marszu pieszego).
Wyznaczając w ten sposób strefę obsługi dla wszystkich obszarów zabudowanych należy
stwierdzić, że niemal wszystkie miejscowości gminy są obsłużone komunikacją zbiorową.
W gminie funkcjonuje również sieć autobusów dowożących dzieci do szkół.
6.1.4. Komunikacja indywidualna
Z przeprowadzonych badań natężeń ruchu wynika, że procentowy udział w ruchu
samochodów osobowych gwałtownie wzrasta.
Rozwój motoryzacji w gminie przedstawia poniższa tabela oraz wykres graficzny.
Tabela Nr 4. Rozwój motoryzacji w ostatnich latach dla obszaru gminy Harasiuki.
motocykle i skutery
Rok

1995
1996
1997
1998
1999

sektor
publicz. prywat.

-

380
325
276
306
218

razem

380
325
276
306
218

samochody osobowe
sektor
publicz. prywat.

2 861
2 905
2 1017
2 1109
1 1166

razem

863
907
1019
1111
1167

samochody ciężarowe
sektor
publicz. prywat.

16
10
6
8
4

34
39
34
50
48

razem

50
49
40
58
52

pojazdy ogółem
sektor
publicz. prywat.

18
12
8
10
5

1275
1269
1327
1465
1432

razem

1293
1281
1335
1475
1437
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Wykres rozwoju motoryzacji w latach 1995 - 1999
4500
4000
3500
3000

m otocykle i s kutery

2500

s am ochody os obowe

2000

s am ochody ciężarowe
pojazdy ogółem

1500
1000
500
0
1995

1996

1997

1998

1999

Z wykresu wynika, że tempo wzrostu rozwoju komunikacji w gminie generują samochody
osobowe. Prognozę motoryzacyjną docelową ustala się na poziomie 400 samochodów
osobowych na 1000 mieszkańców, czyli przeciętnie jeden samochód na rodzinę
(4 – osobową). Wskaźnik motoryzacji przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela Nr 5. Wskaźnik motoryzacji (nasycenia).
Rok

Ludność gminy

Ilość samochodów osobowych prywatnych

Wskaźnik wzrostu

Wskaźnik nasycenia
(sam. osob. /1000 mieszkańców)

1995
1996
1997
1998
1999

6518
6524
6584
6543
6565

863
907
1019
1111
1167

1,05
1,12
1,09
1,05

132
139
155
170
178

Dynamika wzrostu wskaźnika motoryzacji
500
400
300

prognoza docelowa
wskaźnik motoryzacji

200
100
0
1995

1996

1997

1998

1999

79
Analiza graficzna wskazuje na to, że tempo przyrostu wskaźnika motoryzacji jest
stosunkowo niskie. Dla porównania wskaźnik motoryzacji w 1995 roku dla Polski wynosił
195, dla województwa warszawskiego 348, dla byłego tarnobrzeskiego 144. Na tym tle gmina
Harasiuki zajmuje pozycję poniżej średniej dla Polski i byłego województwa tarnobrzeskiego.
6.1.5. Ruch rowerowy i pieszy
W obszarach zabudowanych brak chodników dla ruchu pieszego. Jedynie w Harasiukach
znajdują się niewielkie odcinki chodników. Ruch pieszy odbywa się poboczami,
niejednokrotnie nie utwardzonymi, nie posiadającymi nawet minimalnej szerokości.
Brak wydzielonych ścieżek rowerowych. Ruch rowerowy odbywa się na jezdniach dróg,
co zagraża bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu. Przy zwiększającym się natężeniu
ruchu samochodowego jazda rowerem staje się coraz bardziej niebezpieczna.
6.1.6. Drogi transportu rolniczego
Układ dróg wewnętrznego transportu rolniczego ma cechy przypadkowości i jest
konsekwencją władania gruntami na terenach o gospodarce indywidualnej. Są to
w większości prywatne, indywidualne dojazdy do pól i lasów, nazwane przez ustawę
o drogach publicznych „drogami wewnętrznymi”. Zarządzanie i utrzymanie dróg
wewnętrznych należy do zarządcy terenu.
Drogi rolnicze posiadają nawierzchnię gruntową nieulepszoną. Tylko niewielki procent
tych dróg jest wyposażonych w nawierzchnię gruntową ulepszoną, wykonaną samorzutnie
przez zainteresowanych użytkowników.
6.2. Komunikacja kolejowa
6.2.1. Linia kolejowa normalnotorowa
Przez teren gminy Harasiuki przechodzi linia kolejowa Zwierzyniec – Stalowa Wola
Południe o długości w granicach gminy 9,4 km (km 34,900 do 44,300). Oddana została do
użytku w 1975 r. i w połączeniu z przebudowanym w roku 1971 z kolei wąskotorowej
odcinkiem Zwierzyniec – Biłgoraj utworzony został ciąg równoleżnikowy relacji Kielce Tarnobrzeg – Zamość. Jest linią drugorzędną jednotorową, niezelektryfikowaną.
Przystosowana do prowadzenia pociągów towarowych 100-u osiowych o ciężarze brutto
1200 ton. Linia wyposażona jest w mechaniczne urządzenia z.r.k. Stacja „Huta Krzeszowska”
jest stacją pośrednią, którą tworzy grupa 5-ciu torów przyjazdowo – odjazdowych. Do zadań
ruchowych stacji należy obsługa ruchu pasażerskiego i towarowego.
Przewozy pasażerskie obsługiwane są pociągami osobowymi relacji Stalowa Wola
Południe – Zwierzyniec i Stalowa Wola – Biłgoraj i powrotnie o częstotliwości 3 kursów na
dobę (3 pary pociągów na dobę).
Pociąg pośpieszny relacji Zamość – Przemyśl nie zatrzymuje się na stacji Huta
Krzeszowska.
Linia kolejowa Stalowa Wola Południe – Zwierzyniec jest linią deficytową w związku
z czym przewidywana jest jej likwidacja w zakresie przewozów pasażerskich.
6.2.2. Linia kolejowa szerokotorowa LHS
Linia Hutniczo-Siarkowa (LHS) była sztandarowym przedsięwzięciem PKP realizowanym
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Miała służyć transportowi rudy żelaza, siarki oraz
węgla do ówczesnego ZSRR. Budowa jej rozpoczęta została od km 131+000 szlaku dnia 15
maja 1977 r. w miejscowości Maziarnia gmina Harasiuki. Jest linią przemysłową
o towarowym charakterze przewozowym i o trakcji spalinowej. Przepustowość linii 11 par
pociągów na dobę. Przystosowana do prowadzenia pociągów towarowych o ciężarze brutto
4000 ton. Długość linii w granicach gminy wynosi 9,369 km (od km 121,980 do 131,349).
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7. Uwarunkowania wynikające z wyposażenia i obsługi uzbrojenia
technicznego
7.1. Elektroenergetyka
Głównym Punktem Zasilania gminy w energię elektryczną jest GPZ 110/15 „Biłgoraj”
i „Rudnik”. Energia elektryczna wyprowadzana jest z w/w GPZ-tów liniami napowietrznymi
średniego napięcia:
15 kV „Biłgoraj – Rudnik”,
15 kV „Harasiuki – Ciosmy”,
15 kV „Harasiuki – Lipiny”,
15 kV „Harasiuki – Gózd Lipiński”,
15 kV „Tarnogród – Rudnik”,
15 kV „Harasiuki ZC – Biłgoraj”,
do 54-ch stacji transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących się na terenie gminy. Stacje te są
głównym źródłem zasilania odbiorców bytowo – komunalnych i sieci oświetleniowej.
Obszar gminy obsługiwany jest pod względem elektroenergetycznym przez Rzeszowski
Zakład Elektroenergetyczny S.A. – Rejon Energetyczny w Janowie Lubelskim.
Eksploatację sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowę urządzeń elektrycznych
w określonym zakresie wykonuje Posterunek Energetyczny w Harasiukach, a bieżące awarie
usuwa Pogotowie Energetyczne mając swoją siedzibę również w ośrodku gminnym.
Posterunek Energetyczny jak i Pogotowie Energetyczne to placówki Rejonu Energetycznego
w Janowie Lubelskim.
Tabela Nr 1. Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilających obszar gminy.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nazwa stacji transformatorowej wg RE

Harasiuki 1
Harasiuki 2
Harasiuki 3
Harasiuki 4 Osiedle
Harasiuki 5 Piekarnia
Harasiuki 6 OSiR
Harasiuki 7
Harasiuki Zakłady Ceramiczne
Harasiuki Oczyszczalnia
Łazory 1
Łazory 2
Łazory 3
Łazory 4 ZHP
Łazory 5
Derylaki 1
Derylaki 2
Sieraków 1
Sieraków 2
Sieraków 3
Sieraków Hydrofornia
Półsieraków
Żuk Nowy
Żuk Stary

Symbol na
mapie

H-1
H-2
H-3
H-4 Os
H-5
H-6 Ośr
H-7
H-ZC
H-O
Ł-1
Ł-2
Ł-3
Ł-4
Ł-5
D-1
D-2
S-1
S-2
S-3
S-Hydrof
P
ŻN
ŻS

Typ stacji trafo

STSpbw 20/250
STSpbw 20/250
STSpbw 20/250
STSa 20/250
STSa 20/250
MSTw 20/630
STSpbw 20/250
majątek użytkownika
majątek użytkownika
B-2A
B-2A
B-2A
STSa 20/250
STSpbw 20/250
STSpbw 20/250
STSpbw 20/250
STSa 20/100
STSa 20/100
STSa 20/100
STSpbw 20/250
STSa 20/100
ŻH 20 B
ŻH 20 B

Moc w stacji
trafo [kVA]

100
160
100
100
100
400
100
50
50
50
100
100
100
160
50
30
30
100
50
50
50
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Gózd 1
Gózd 2
Gózd Szkoła
Maziarnia
Majdan Golczański
Huta Krzeszowska 1
Huta Krzeszowska 2
Huta Krzeszowska 3
Huta Krzeszowska PKP
Huta Podgórna
Huta Stara 1
Huta Stara 2
Huta Nowa 1
Huta Nowa 2
Szeliga
Rogóźnia
Banachy
Banachy Tartak
Kusze
Wólka Kuszowska 1
Wólka Kuszowska 2 Nadleśnictwo
Hucisko 1
Hucisko 2 Szkoła
Ryczki
Nowa Wieś 1
Nowa Wieś 2
Nowa Wieś 3
Krzeszów Górny 1
Krzeszów Górny 2
Krzeszów Górny 3
Krzeszów Górny 4 Hydrof

G-1
G-2
G-Szk
M
MG-4
HK-1
HK-2
HK-3
HK-PKP
HP
HS-1
HS-2
HN-1
HN-2
SZ
R
B
B-T
K
WK-1
WK-2
Hu-1
Hu-2
Ry
NW-1
NW-2
NW-3
KG-1
KG-2
KG-3
KG-4 Hydof

ŻH 20 B
ŻH 20 B
STSR 20/250
ŻH 20 B
STR 20/250
B-2A
STSa 20/250
B-2A
majątek użytkownika
B-2A
B-2A
STSa 20/250
STSR 20/400
STSR 20/250
ŻH-20B
B-2A
ŻH-20B
majątek użytkownika
ŻH-20B
ŻH-20B
STSa 20/250
STSpbw 20/250
STSa 20/100
ŻH-20B
STSa 20/250
STSa 20/250
STSa 20/250
STSa 20/250
STSa 20/250
STSa 20/250
STSa 20/250

100
50
160
100
100
160
100
160
160
160
100
100
100
50
100
100
50
50
100
160
100
63
100
100
63
100
100
50
160
5026 kVA

Źródło: Rejon Energetyczny Janów Lubelski. Stan 1.08.2000 r.
Na terenie całego obszaru gminy znajduje się 54 stacje transformatorowe 15/0,4 kV.
50 stacji to stacje Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego – Rejonu Energetycznego
w Janowie Lubelskim zasilające odbiorców bytowo – komunalnych o łącznej mocy
zainstalowanej 5026 kVA.
4 stacje transformatorowe to stacje na majątku użytkownika zasilające Zakłady
Ceramiczne, PKP i Oczyszczalnię Ścieków.
Przez środkową część gminy, kierunek wschód – zachód przebiega linia Wysokich Napięć
110 kV „Nisko – Biłgoraj”.
Przebiegająca przez obszar gminy napowietrzna linia elektroenergetyczna Wysokich
Napięć wymaga strefy ochronnej w obrębie której nie należy lokalizować obiektów
kubaturowych ze względu na ochronę ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego zgodnie z wymogami zarządzenia MGiE z dnia 28.01.1985 r.
ogłoszonego w Monitorze Polskim MP Nr 3 z dnia 28.02.1985 r. poz. 24.
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Strefa ochronna od linii 110 kV od osi linii wynosi 20 m. W strefie ochronnej możliwe jest
natomiast prowadzenie gospodarki rolnej (uprawy polowe, wypasy).
Przebiegające przez obszar gminy napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego
napięcia 15 kV zasilające stacje transformatorowe również wymagają zachowania odległości
od projektowanych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecnie zgodnie z PNE-05100 1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.
Na mapie infrastruktury przyjmujemy 7,5 m od osi linii w jedną i drugą stronę. Stacje
transformatorowe słupowe znajdujące się na terenie gminy wymagają działki 3 x 3 m i terenu
wolnego od zabudowy w promieniu 5 m od stacji.
Lokalizacja i wznoszenie budynków oraz innych obiektów w pobliżu istniejących linii
i stacji w odległościach mniejszych niż w/w wymaga uzgodnienia z Rzeszowskim Zakładem
Energetycznym S.A. w Rzeszowie dla linii 110 kV, z Rejonem Energetycznym w Janowie
Lubelskim dla linii 15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV. W przypadku wystąpienia
kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi sieci te
należy przebudować na koszt zainteresowanego.
Analiza urządzeń elektroenergetycznych gminy wykazuje że:
 Główne Punkty Zasilania 110 kV/15 kV Biłgoraj i Rudnik wyposażone są w 2
transformatory o mocy 2 x 25 MVA – Biłgoraj, 2 x 16 MVA – Rudnik. Obciążenie tych
transformatorów w szczycie poboru mocy (z doby pomiarowej w grudniu 1999 r.)
wynosi: dla GPZ Biłgoraj – 56% mocy zainstalowanej; dla GPZ Rudnik – 30% mocy
zainstalowanej przyjmując, że pracuje 1 transformator, a 2-gi stanowi rezerwę.
 Rozdzielnie średniego napięcia posiadają wolne pola dla przyłączenia większych
odbiorców.
 Większość stacji transformatorowych zasilających odbiorców bytowo – komunalnych
jest w dobrym stanie technicznym – po reelektryfikacji.
 Dobudowy stacji transformatorowych dla poprawy warunków zasilania wymaga
miejscowość Huta Podgórna i Huta Stara w której trwają obecnie prace
modernizacyjne.
7.2. Telekomunikacja
Usługi telekomunikacyjne w zakresie obsługi abonentów w gminie pełni Rejon Obsługi
Klienta w Rudniku przy ul. Mickiewicza, a eksploatacją sieci telekomunikacyjnej Rejon
Obsługi Klienta w Stalowej Woli przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki podlegający Obszarowi
Telekomunikacji w Tarnobrzegu (w/w struktura organizacyjna obowiązuje od 10.07.2000 r.).
Abonentów gminy obsługują:
centrala cyfrowa w Harasiukach; pojemność 400 NN – zajętość 385 NN; obsługuje
miejscowości: Harasiuki, Sieraków, Żuk Nowy, Kusze, Derylaki, Rogóźnia, Banachy,
Łazory, Wólka Kuszewska, Półsieraków.
centrala cyfrowa w Hucisku; pojemność 256 NN – zajętość 216 NN; obsługuje
miejscowości: Hucisko, Ryczki, Nowa Wieś, Krzeszów Górny, Półsieraków, Wólka
Kuszewska.
centrala cyfrowa w Hucie Krzeszowskiej; pojemność 256 NN – zajętość 248 NN;
obsługuje miejscowości: Huta Krzeszowska, Huta Podgórna, Maziarnia, Gózd, Huta
Nowa, Huta Stara, Szeliga.
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Sieć telekomunikacyjną gminy stanowią:
kabel światłowodowy „Harasiuki – Huta Krzeszowska – Momoty Górne”,
kabel światłowodowy „Harasiuki – Hucisko – Krzeszów”,
kable doziemne sieci rozdzielczej,
linie napowietrzne abonenckie,
kanalizacja teletechniczna.
Stan w/w danych – central i sieci teletechnicznej – 31.07.2000 r.
Wszystkie miejscowości w gminie posiadają łączność telefoniczną. Wskaźnik gęstości
telefonicznej obrazujący ilość aparatów telefonicznych na 100 mieszkańców w gminie
i okolicznych gminach, oraz kraju na koniec 1999 r. wynosił:
gmina Harasiuki – 13,35 ab/100 Mk,
gmina Krzeszów – 19,43 ab/100 Mk,
gmina Ulanów – 14,72 ab/100 Mk,
gmina Jarocin – 17,21 ab/100 Mk,
Polska ogółem – 24,92 ab/100 Mk,
miasto – 31,68 ab/100 Mk,
wieś – 13,96 ab/100 Mk.
Gwałtowny rozwój telekomunikacji w gminie przypada na lata 1996 – 97, kiedy to
wskaźnik gęstości telefonicznej gminy obrazujący ilość abonentów na 100 mieszkańców
wzrósł 5-krotnie z 1,81 na 10,75 ab/100 Mk. Obecnie wskaźnik ten jest zbliżony do
krajowego.
Telekomunikacja Polska S.A. – Obszar Telekomunikacji w Tarnobrzegu poprzez
nowoczesne centrale cyfrowe zasilane kablami światłowodowymi świadczy usługi
telekomunikacyjne o standardzie światowym i tak oprócz tradycyjnych połączeń świadczy
szereg usług dodatkowych jakimi są:
Octopus ISDN
Octopus ISDN to nowoczesna, w pełni cyfrowa usługa telekomunikacyjna, dzięki której
użytkownik ma dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewniającej połączenia cyfrowe
o wysokiej jakości głosu oraz dużej przepustowości danych. Drugą zaletą jest to że do
znormalizowanych gniazd można dołączyć całą gamę różnorodnych urządzeń takich jak
telefon ISDN, telefax grupy 4, komputer (z wbudowaną kartą ISDN, wideotelefon i inne
urządzenia cyfrowe. Na jednym łączu ISDN można zainstalować do 8 różnych urządzeń, przy
czym dwa z nich mogą funkcjonować jednocześnie.
SDI
SDI to szybki stały dostęp do internetu. SDI pozwala na jednoczesne przesyłanie danych
i korzystanie ze standartowych usług telefonicznych w oparciu o zwykłą linię telefoniczną.
Centrex
Centrex – usługa ta przeznaczona jest dla firm i instytucji posiadających wielu
użytkowników urządzeń abonenckich (telefonów, faksów, modemów). Polega ona na
wyodrębnieniu części numerów publicznej centrali telefonicznej zarządzanej przez T.P. S.A.,
jako centrali prywatnej obsługującej wydzieloną sieć użytkowników. Pozwala to na łatwy
dostep do szeregu usług telekomunikacyjnych oferowanych przez T.P. S.A., przy czym usługi
oraz połączenia realizowane wewnątrz wydzielonej sieci są bezpłatne.
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Poland Direct
Poland Direct pozwala na łatwe i wygodne połączenie telefoniczne z zagranicy do Polski,
na koszt rozmówcy w kraju. Aby skorzystać z usługi Poland Direct, należy podczas pobytu
zagranicą zadzwonić pod właściwy „numer dostępu do Polski” i poczekać na zgłoszenie się
telefonistki w Polsce. Gdy zgłosi się telefonistka, podajemy jej swoje nazwisko oraz numer
telefonu i nazwisko osoby, z którą chcemy rozmawiać. Połączenie zostaje zrealizowane, gdy
wzywana osoba zgodzi się zapłacić za rozmowę. Opłata za rozmowę jest obliczona według
stawek obowiązujących w automatycznym ruchu międzynarodowym wychodzącym z Polski
i powiększona o opłatę manipulacyjną. Opłata obejmuje wyłącznie czas trwania rozmowy
z abonentem w Polsce.
Infolinia 800
Infolinia 800 to usługa mająca na celu ułatwienie firmom i instytucjom kontaktu
z klientami. Istota tej usługi polega na tym, że za rozmowę płaci ten do kogo dzwonią, a nie
ten kto dzwoni. Numery infolinii 800 zaczynają się charakterystyczną sekwencją cyfr 0–800.
Polpak–T
Polpak–T to szybka sieć transmisji danych, oparta na protokole Frame Relay,
umożliwiająca przesyłanie informacji z prędkością od 64 kb/s do 2 Mb/s. Charakteryzuje się
wysoką niezawodnością i efektywnością wykorzystania łączy, niskimi kosztami transmisji.
Sieć Polpak–T pozwala na korzystanie ze stałych kanałów wirtualnych PVC oraz wirtualnych
sieci prywatnych VPN. Możliwości te są chętnie wykorzystywane przez banki, duże firmy
posiadające wiele oddziałów, urzędy administracji państwowej, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy informatyczne i inne. Powszechną usługą bazującą na strukturze sieci Polpak–T
jest dostęp do sieci internet po liniach komutowanych i dzierżawionych.
Dostęp do sieci internet
Internet to gigantyczna sieć łącząca miliony komputerów na całym świecie, umożliwiająca
dostęp do informacji na każdy temat. Dzięki TP S.A. internet staje się powszechnie dostępną
siecią informatyczną. Dzwoniąc pod numer 0–20 21 22 można połączyć się przez internet
z całym światem. Wystarczy posiadać komputer z odpowiednim oprogramowaniem, modem
z homologacją oraz linię telefoniczną. Za połączenie z internetem płaci się jak za rozmowę
miejscową. TP S.A. nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie z dostępu do internetu.
Na serwerze TP S.A. można wykupić konto pocztowe e–mail i umieścić stronę WWW.
POLKOM 400
Najbezpieczniejsza poczta elektroniczna. Umożliwia przechowywanie i przekazywanie
informacji (w postaci faksów, teleksów) w ruchu krajowym i międzynarodowym, pomiędzy
abonentami posiadającymi różnego rodzaju urządzenia, tj. komputery, telefaksy.
Użytkownicy POLKOM 400 mogą korzystać z publicznej książki adresowej lub stworzyć
własną bazę teleadresową, co w znacznym stopniu ułatwia i przyśpiesza przekazywanie
informacji.
VSAT
VSAT jest systemem łączności satelitarnej o dużej szybkości transmisji danych, przekazu
telefaksowego i połączeń telefonicznych. Jest używany przez duże firmy turystyczne, banki
o zasięgu międzynarodowym, firmy handlowe i spedycyjne funkcjonujące w krajach
pozbawionych dobrej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dostęp do usług VSAT można
uzyskać za pomocą anteny satelitarnej o małej średnicy.
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Komertel
Komertel to wydzielona sieć telekomunikacyjna przeznaczona dla użytkowników
biznesowych. Zapewnia ona automatyczne połączenia telefoniczne i telefaksowe ze
wszystkimi krajami świata oraz automatyczne połączenia międzymiastowe w kraju.
Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych
Usługa polega na zestawieniu, uruchomieniu i oddaniu do użytku abonenta łączy
określonej jakości. Dzierżawa łączy umożliwia realizację usług: telefonicznych,
telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych i telewizyjnych.
POLPAGER – ogólnopolski system przywoławczy
System umożliwia przekazywanie wiadomości użytkownikowi odbiornika przywoławczego (pagera), niezależnie od miejsca pobytu. Kieszonkowy odbiornik przywoławczy,
wyposażony jest w wyświetlacz do odczytu przekazywanej wiadomości.
Usługi audiotekstowe
Pod numerami telefonów rozpoczynających się cyframi 0-700 oferowane są usługi
audiotekstowe (m.in. informacja, rozrywka, horoskopy, konkursy radiowe i telewizyjne).
Opłata za połączenie ustalana jest przez firmę oferującą usługi audiotekstowe.
Na terenie gminy znajdują się aparaty ogólnodostępne TP S.A. – Obszaru Telekomunikacji
w Tarnobrzegu – Rejon Obsługi Klienta w Stalowej Woli w n/w miejscowościach.
Tabela Nr 2. Gmina Harasiuki. Ogólnodostępne aparaty telefoniczne TP S.A.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numer

879-11-21
879-14-72
879-14-85
879-21-40
879-31-00
879-31-19
879-33-02

Typ

TSP-91
TPE-97/U
TPE-97/U
TPE-97/U
TPE-97/U
TPE-97/U
TPE-97/U

Miejscowość

Harasiuki
Harasiuki
Łazory
Gózd
Krzeszów Górny
Nowa Wieś
Hucisko

Miejsce zainstalowania

Urząd Gminy
teren Zakładu Ceramicznego
centrum
przy głównej ulicy
centrum
obok Kościoła

Na terenie gminy nie działa operator niezależny – Pilicka Telefonia S.A.
Telefonia komórkowa
Na terenie gminy dotychczas nie znajduje się żadna stacja bazowa telefonii komórkowej.
Obszar gminy jest w częściowym zasięgu działania telefonii komórkowej:
Plus GSM,
Era GSM,
Idea Centertel GSM.
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7.3. Zaopatrzenie w gaz
Południowa część gminy (sołectwa: Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka) są
zgazyfikowane siecią średnioprężną Ø 90, 63, 50, 32 od strony gminy Krzeszów. Gazociąg
ten bazuje na stacji redukcyjno – pomiarowej Kopki Q n = 1600 Nm3/h zrealizowanej w roku
1992 na gazociągu Jarosław – Rozwadów Ø 330/250 CN 40.
Sieć ta jest sukcesywnie rozbudowywana w kierunku Harasiuk. Zakłada się że istnieją
potencjalne możliwości rozbudowy tego układu dla sołectw: Kusze, Harasiuki, Łazory,
Sieraków, Półsieraków, Ryczki, Rogóźnia, Banachy.
Pozostałe sołectwa zlokalizowane w północnej części gminy przewiduje się zasilić siecią
średnioprężną od strony projektowanej stacji redukcyjno – pomiarowej Jarocin.
Podstawowe parametry istniejącej sieci przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 3. Gmina Harasiuki. Podstawowe parametry sieci gazowniczej.
Lp.

Miejscowość

Długość sieci [mb]

1.
2.
3.
4.

Krzeszów G.
Nowa Wieś
Hucisko
Wólka

4,010
3,565
7,281
PE 40x230 i 90x1499
razem 1729

Długość
dopływów
[mb]
2,529
1,390
2,233
2542

Ilość
wykonanych
dopływów
119
62
65
37

Ilość
odbiorców
3
6
13
0

Ilość podłączeń
odbiorców [%]
27,7
3,7
8,4
0
sieć nie włączona

7.4. Zaopatrzenie w wodę
W gminie Harasiuki pracują trzy Stacje Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody
zlokalizowane w miejscowościach Sieraków, Huta Krzeszowska, Krzeszów Górny.
7.4.1. Ujęcie wody „Sieraków”
Stacja Uzdatniania Wody Sieraków położona jest w miejscowości Sieraków wraz z dwoma
studniami głębinowymi zlokalizowanymi w sąsiedztwie SUW o łącznej wydajności 35 m 3/h.
Stacja ta zasila wodociąg zbiorowy o długości 38,7 km wykonany z rur PCV o średnicach:
Ø 200 – 1,0 km,
Ø 160 – 12,1 km,
Ø 110 – 20,4 km,
Ø 90 – 5,2 km.
Wodociąg zbiorowy Sieraków dostarcza wodę do następujących miejscowości:
Harasiuki,
Sieraków,
Kusze,
Derylaki,
Łazory,
Rogóźnia,
Banachy,
Półsieraków.
Roczne zużycie wody na tym wodociągu wyniosło w 1998 r. 69.849 m 3 wody. Urządzenia
w hydroforni sterowane są mikroprocesorem, pompy II° włączane są do pracy za pomocą
falownika. Uzdatnianie wody polega na redukcji żelaza i manganu na odżelaziaczach
i odmanganiaczach. Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiornikach wyrównawczych
o pojemności 100 m3. Pompy II° pchają wodę bezpośrednio w sieć bez hydroforów.
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W roku ubiegłym zrealizowano zbiornik wyrównawczy o pojemności 300 m3.
W następnych latach planuje się wykonanie trzeciego odwiertu studziennego dla potrzeb tego
wodociągu. Brak decyzji zatwierdzającej strefy ochrony pośredniej dla ujęć wody
w Sierakowie.
7.4.2. Ujęcie wody „Huta Krzeszowska”
Stacja Uzdatniania Wody Huta Krzeszowska położona jest w miejscowości Huta
Krzeszowska wraz z jedną studnią głębinową o wydajności 30 m3/h. Stacja zasila wodociąg
zbiorowy o długości 33,8 km wykonany z rur PCV o średnicach:
Ø 160 – 1,2 km,
Ø 110 – 31,1 km,
Ø 90 – 1,5 km.
Wodociąg zbiorowy Huta Krzeszowska dostarcza wodę do następujących miejscowości:
Huta Krzeszowska,
Huta Nowa,
Huta Stara,
Huta Podgórna,
Maziarnia,
Gózd,
Żuk Stary.
Roczne zużycie wody na tym wodociągu wyniosło w 1998 r. 49.491 m 3 wody. W stacji dla
potrzeb uzdatniania wody pracują dwa filtry, dwa hydrofory, pompy II°. Woda uzdatniona
gromadzona jest w zbiorniku wyrównawczym o pojemności 100 m3. Stacja pracuje
w układzie hydroforowym.
W roku bieżącym realizowana jest budowa oczyszczalni wód popłucznych na tej
hydroforni. W przyszłym roku planuje się wykonanie drugiego odwiertu studziennego wraz
z jego zagospodarowaniem dla potrzeb tego wodociągu.

7.4.3. Ujęcie wody „Krzeszów Górny”
Stacja Uzdatniania Wody Krzeszów Górny zlokalizowaną jest na terenie administracyjnym
województwa lubelskiego, na gruntach Koloni Malennik gmina Potok Górny.
Administratorem tej hydroforni jest gmina Harasiuki, gdyż z tego wodociągu zasilane są
miejscowości gminy Harasiuki i gminy Krzeszów. Ujęcia wody dla tego wodociągu
zlokalizowane są w województwie lubelskim gminie Potok Górny. Łączna wydajność ujęć
wody tego wodociągu wynosi 84,5 m3/h z trzech studni głębinowych.
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Wodociąg Krzeszów Górny zaopatruje w wodę następujące miejscowości położone
w gminie Harasiuki:
Krzeszów Górny,
Nowa Wieś,
Hucisko,
Ryczki,
Wólka,
oraz miejscowości położone w gminie Krzeszów:
Podolszynka Plebańska,
Podolszynka Ordynacka,
Kamionka Górna,
Kamionka Średnia,
Kamionka Dolna,
Kamionka Kolonia,
Krzeszów Osada.
Dane o ilości odbiorców wody z tych miejscowości można uzyskać w gminie Krzeszów.
Rozliczenie za dostarczoną wodę do miejscowości położonych w gminie Krzeszów odbywa
się na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na sieci na granicy gmin.
Długość sieci wodociągowej Krzeszów Górny obejmującej gminę Harasiuki wynosi
15,4 km w tym 0,3 km rurociągu Ø 285 wykonanej z żeliwa, pozostała sieć wykonana z rur
PCV Ø 160 – 2,3 km, Ø 110 – 12,8 km.
Roczne zużycie wody z ujęć wody Koloni Malennik dla potrzeb wodociągu Krzeszów
Górny w 1998 roku wyniosło 152.018 m3 wody. Dla potrzeb zasilania w wodę miejscowości
położonych w gminie Harasiuki, a zasilanych z wodociągu Krzeszów Górny planuje się
budowę nowej Stacji Hydroforowej w miejscowości Nowa Wieś, gdzie wykonane są już trzy
odwierty studzienne. Miejscowości położone w gminie Krzeszów, a zasilane dotychczas
z wodociągu Krzeszów Górny mają być zasilane z ujęć wody i SUW położonych
w miejscowości Sigiełki gmina Krzeszów.
Ponadto wykonano sieć wodociągową dla miejscowości Szeliga która zasilana jest w wodę
z SUW Ciosmy gmina Biłgoraj woj. lubelskie oraz zrealizowano sieć wodociągową dla
przysiółka Maziarnia - Pęk zasilając go w wodę z wodociągu Jarocin woj. podkarpackie.
Na terenie gminy Harasiuki, istnieje też jedno powierzchniowe ujęcie wody na rzece
Tanew. Woda z tego ujęcia pobierana jest do celów technologiczno-produkcyjnych przy
produkcji cegły w Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Harasiukach. Roczny pobór
wody z tego ujęcia wynosi ok. 1200 m3.
7.5. Gospodarka ściekowa
Dotychczas na obszarze gminy brak było zorganizowanego systemu odbioru
i zagospodarowania ścieków. W trakcie końcowej realizacji jest oczyszczalnia ścieków
Harasiuki.
Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych
dostarczanych do oczyszczalni zarówno siecią kanalizacyjną jak i taborem asenizacyjnym.
Docelowa przepustowość oczyszczalni wynosi 264,0 m3/d, z czego 40,0 m3/d stanowiły będą
ścieki dowożone. Dochodzenie do pełnej przepustowości etapowe, od pracy oczyszczalni
wyłącznie na ściekach dowożonych, poprzez dopływ ścieków tylko ze wsi Harasiuki, aż do
pełnej przepustowości. Realizacja obiektów budowlanych wyprzedzała będzie potrzeby
technologiczne, z tego też względu etapowana być może jedynie realizacja reaktorów
w oczyszczalni.
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W oczyszczalni zaprojektowano 2 ciągi technologiczne dostosowane do wielkości ładunku
zanieczyszczeń, oraz ciąg przeróbki osadu nadmiernego. Ścieki dowożone oczyszczane będą
na stopniu wstępnym, po zredukowaniu ładunku o ok. 60% połączone będą w zbiorniku
retencyjnym ze ściekami doprowadzanymi siecią kanalizacyjną.
Zrealizowano I etap kanalizacji ścieków dla sołectwa Harasiuki. Ze względu na
konfigurację terenu i wysoki poziom wód
gruntowych realizowany będzie system
grawitacyjno-ciśnieniowy z zastosowaniem
lokalnych przepompowni.
W systemie pompowni ścieków będą
urządzenia składające się ze zbiorników
podziemnych wyposażonych w zatapialne
pompy napędzane elektrycznie, sterowane
automatycznie w zależności od poziomu
ścieków. Ścieki dopływać będą do nich
grawitacyjnie, a odpływać kanałami
ciśnieniowymi do sieci grawitacyjnej.
Kolejnym zadaniem będzie realizacja II etapu budowy sieci kanalizacyjnej oraz dalsza
rozbudowa na pozostałe sołectwa przynależne do zlewni oczyszczalni Harasiuki.
Należy rozważyć możliwość zastosowania technologii grawitacyjnej podciśnieniowej co
naszym zdaniem pozwoliłoby ograniczyć w znacznym stopniu koszty eksploatacji.
7.6. Gospodarka odpadami
Wysypisko dla gminy Harasiuki zlokalizowane jest na działkach Nr 1008, 1009 i 1010
położonych w Harasiukach. Teren jest własnością gminy, zajmuje ok. 0,2 ha powierzchni.
Wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki teren, na którym zlokalizowano
wysypisko, oznaczona jest w planie jako 1.33 NU 0,22 ha z zapisem: „punkt gromadzenia
śmieci, strefa sanitarna 70 m”.
Tereny sąsiednie to oczyszczalnia ścieków w budowie, przylegająca do wysypiska oraz
tereny rolne, łąki i pastwiska, lasy i zadrzewienia przy rzece Tanew. Do najbliższej
zabudowy odległość wynosi ok. 250 m. i jest
to pojedynczy budynek. Wysypisko jest
częściowo zagłębione, a częściowo nadpoziomowe (w północnej części) i oddane
do użytku w 1991 r. Wysypisko było
planowane na cztery lata eksploatacji przy
normatywnej produkcji odpadów przez
mieszkańców gminy i dowożenia wszystkich odpadów na składowisko. Wysypisko
jest eksploatowane 9 lat i wg szacunków
zapełnione jest w ok. 70%. Ilość odpadów w tonach, czy metrach sześciennych, jaka aktualnie
znajduje się na wysypisku, jest trudna do oszacowania, gdyż ilość przywożonych odpadów
nie jest ewidencjonowana. Wg szacunków Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach ilość
odpadów, jaka rocznie trafia na składowisko wynosi ok. 50 Mg, a globalna ilość
nagromadzonych odpadów z końcem roku 1999 wyniosła ok. 500 Mg.
Składowisko jest czynne we wszystkie dni tygodnia, z tym że jeden raz w tygodniu,
najczęściej w poniedziałek odpady są plantowane i przykrywane warstwą ziemi. Wtedy na
wysypisku pracuje spychacz. Wysypisko jest wprawdzie ogrodzone i zawiera zamykane
bramy wjazdową i wyjazdową, ale są one stale otwarte, a wysypisko ogólnodostępne dla
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okolicznej ludności. Zamykanie bram skutkuje wysypywaniem odpadów poza ogrodzeniem.
Na składowisku obecnie znajdują się następujące obiekty i urządzenia:
– ogrodzenie z bramą wjazdową i wyjazdową,
– składowisko piasku do przesypywania odpadów,
– płyta biegnąca przez wysypisko od jednej bramy do drugiej,
– ustęp suchy jednooczkowy.
Miejscowa ludność korzysta z wysypiska, o czym świadczą zgromadzone na wysypisku
odpady i niewielka ilość dzikich wysypisk śmieci w gminie. Z uwagi na to, że wysypisko
powstało przed wielu laty, nie miało formalnego gospodarza, nie zostało wybudowane ze
wszystkimi wymogami i zabezpieczeniami, jakie dla wysypisk projektuje się obecnie.
Nie wykonano drenażu, zbiornika odcieków, budynku socjalnego, brodzika dezynfekcyjnego.
Niemniej jednak izolacja naturalnym podłożem (glina) została wykonana, wysypisko jest
ogrodzone i oznakowane. Oznakowana jest również droga wiodąca do wysypiska. Odpady są
plantowane, przesypywane warstwami ziemi, częściowo zrekultywowane.
Układ komunikacyjny z ułożoną płytą betonową i dwiema bramami umożliwia wygodny
przejazd z odpadami, jak i wyjazd. Konieczne jest jednak wybudowanie brodzika
dezynfekcyjnego dla pojazdów wyjeżdżających z wysypiska.
Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjno - modernizacyjnych i zmianie organizacji
odbioru odpadów - może ono spełniać swoją rolę tylko kilka lat i należy w czasie poszukiwać
docelowych rozwiązań w zakresie lokalizacji i technologii utylizacji odpadów z obszaru
gminy.
Unieszkodliwianie odpadów
1.

2.

3.

Wychodząc naprzeciw polityce komunalnej i ekologicznej państwa oraz standardom
Unii Europejskiej, zakłada się, że docelowe składowisko odpadów dla gminy Harasiuki
będzie dysponowało następującymi obiektami:
– zbiorczym punktem selektywnego gromadzenia odpadów,
– sortownią odpadów użytkowych,
– kompostownią bioodpadów i odpadów zielonych oraz osadów z gminnych
oczyszczalni ścieków,
– składowisko odpadów nieaktywnych.
Punkt selektywnego gromadzenia odpadów stwarzałby możliwość ich wtórnego
sortowania, przechowywania i dystrybucji do specjalistycznych zakładów przerobu.
Do punktu dostarczono by odpady użytkowe, problemowe, niebezpieczne,
wielkogabarytowe, samochodowe i inne z całego terenu gminy.
Odpady problemowe i niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych w ramach
selekcji negatywnej – detoksykacji, a nie zagospodarowane przez producenta, powinny
być na terenie składowane – magazynowane tymczasowo do chwili przekazania
specjalistycznym jednostkom, zajmującym się ich unieszkodliwianiem – głównie
poprzez utylizację termiczną. Spalanie wysokotemperaturowe może odbywać się
w spalarniach mobilnych lub ponadregionalnych centrach. Taki kierunek jest zgodny
z programem wykonawczym do polityki ekologicznej państwa.

Organizacja i zarządzanie
1.
2.

Zorganizowanie obsługi wywozu odpadów tak aby 100% mieszkańców pozbywała się
odpadów w sposób legalny.
Zadania własne gmin w zakresie utrzymania czystości można realizować poprzez
jednostki własne lub powierzać innym podmiotom na zasadach zezwolenia – koncesji.
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3.
4.

5.

Zalecaną formę organizacji jest zachowanie strategicznego mienia komunalnego.
Usługi transportu powierza się zwykle wybranym w drodze przetargu uspołecznionym
lub prywatnym jednostkom organizacyjnym.
Zakłady własne gminy powinny działać w oparciu o przepisy prawa handlowego
dające zakładowi osobowość prawną, umożliwiającą generowanie środków na rozwój
i ewentualny zysk oraz wchodzenie w spółki dla pozyskania kapitału zewnętrznego.
Należy być przygotowanym na konkurencję również firm zachodnich po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej.
Należy stymulować racjonalne zagospodarowanie odpadów poprzez rozwijanie
świadomości ekologicznej oraz edukacji i eksponowanie pozytywnych wzorców do
naśladowania. Bardzo dobre rezultaty daje wychowanie ekologiczne społeczeństwa
poprzez edukację młodzieży.

Zasady polityki cenowej i taryfowej
1.

2.
3.
4.
5.

Generalnie zaleca się, aby usługi komunalne w zakresie gromadzenia, wywozu
i unieszkodliwiania odpadów były odpłatne. Ustalając taryfy opłat należy kierować się
zasadą samofinansowania działalności i eliminacji dotacji budżetowych. Opłaty
powinny spełniać funkcje – dochodową i informacyjno – motywacyjną.
W okresie początkowym – wprowadzania systemu zbiorczych – wiejskich punktów
gromadzenia czy też selekcji „u źródła” praktykuje się finansowanie z budżetu gminy –
aby zachęcić mieszkańców do korzystania z systemu.
W późniejszym okresie opłatami obciąża się mieszkańców, np. sołtysi zawiadamiają
i opłacają wywóz pojemnika ze składek społeczności lokalnej.
Dobre rezultaty daje system bezpłatnego pozbywania się odpadów wyselekcjonowanych, natomiast odpłatnego odpadów zmieszanych. System ten mobilizuje do
minimalizowania ilości odpadów oraz do ich selekcji w gospodarstwach domowych.
Istnieją też opłaty poprzez system podatkowy. System ten ma następujące zalety:
zlikwidowanie podstaw do nieformalnego zbywania odpadów – mieszkaniec nie jest
zobowiązany umowami z wywoźnikiem, a gmina ma możliwość kompleksowego
sterowania regionalną gospodarką odpadami. Wada – brak mechanizmów
mobilizujących do redukcji i selekcji odpadów.

Systemy gromadzenia odpadów
1.

2.
3.
4.

Gminny system zbiórki odpadów komunalnych w zbiorczych – wiejskich punktach
gromadzenia w pojemnikach 1100 litrów, poprzez zabezpieczenie niezbędnej liczby
pojemników, aby ich rozstawienie umożliwiało dostęp i korzystanie z nich przez 100%
mieszkańców gminy.
Uzupełnić na terenach zurbanizowanych indywidualny system zbiórki odpadów za
pośrednictwem pojemników 110 l., aby zagęścić ich rozstawienie.
Dysponując już na terenie składowiska boksami na odpady użytkowe, wprowadzić
pilotażowo selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” za pomocą kolorowych worków
(szkło, tworzywa, metal, i ewentualnie makulatura).
Uzupełniająco wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów użytkowych (szkło,
tworzywa, metal) systemem „kontener w sąsiedztwie” za pomocą zestawów 3 –
pojemnikowych – kolorowe pojemniki z polietylenu o pojemności 120 l. Rozstawienie
– minimum 1 zestaw w każdej miejscowości.
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System wywozu odpadów
1.
2.

Proponuje się aby gminny system zbiórki odpadów komunalnych realizować w oparciu
o pojemniki 1100 l. i 110 l. i specjalistyczną śmieciarkę bębnową.
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów użytkowych w workach foliowych
i pojemnikach kolorowych spowoduje konieczność odbioru tych odpadów. Ponieważ
zakłada się, że zakres tej obsługi będzie lokalny – wewnątrz gminy – do tego celu
można będzie wykorzystywać typowy tabor (ciągnik z przyczepą), jednostek
uspołecznionych lub prywatnych, wynajmowanych przez gminę.

7.7. Regulacja stosunków wodnych
Gminna Spółka Wodna w Harasiukach została utworzona w 1967 r. a wpisana do księgi
wodnej województwa tarnobrzeskiego w roku 1986 pod poz. 11. Celem statutowym Gminnej
Spółki Wodnej w Harasiukach jest udział w budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń
wodnych i melioracyjnych szczegółowych poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki
wodnej na zmeliorowanych terenach znajdujących się w zasięgu obszaru oddziaływania
urządzeń wodnych.
Gminna Spółka Wodna prowadzi swoją działalność na następujących obiektach
melioracyjnych:
– Krzeszów Górny – Borowina (wieś Nowa Wieś),
– Krzeszów Górny – Podolszynka (wsie Krzeszów Górny, Nowa Wieś),
– Krzeszów Górny – Malennik (wieś Krzeszów Górny),
– Brzezina (wsie Wólka, Kusze, Hucisko).
W rejonie działania Gminnej Spółki Wodnej znajdują się gospodarstwa indywidualne.
Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 4,00 ha. Głównym kierunkiem produkcyjnym jest
kierunek zbożowo-hodowlany.
Do obszaru oddziaływania urządzeń melioracyjnych zaliczone są:
– grunty orne odwodnione rowami,
– użytki zielone odwodnione rowami,
– grunty orne odwodnione siecią drenarską,
– użytki zielone odwodnione siecią drenarską,
– drogi wewnętrzne.
Wykaz powierzchni objętych oddziaływaniem urządzeń melioracyjnych
Tabela Nr 4. Obiekt „Krzeszów Górny – Podolszynka”.
Lp.

1.
2.

Wieś

Krzeszów Górny
Nowa Wieś
Razem:

Pow. ogólna
zmeliorowana [ha]

135,54
28,34
163,88

Grunty orne
zmeliorowane [ha]

Użytki zielone
zmeliorowane [ha]

Użytki leśne
zmeliorowane [ha]

80,58
3,14
83,72

54,89
25,15
80,04

0,07
0,05
0,12

W skład obiektu wchodzą grunty wsi: Krzeszów Górny, Nowa Wieś. Nadmiar wód
opadowych odprowadzany jest za pomocą sieci drenarskich oraz rowów otwartych do cieku
podstawowego Borowina.
Tabela Nr 5. Obiekt „Krzeszów Górny – Malennik”.
Lp.

1.

Wieś

Krzeszów Górny
Razem:

Pow. ogólna
zmeliorowana [ha]

225,64
225,64

Grunty orne
zmeliorowane [ha]

158,19
158,19

Użytki zielone
zmeliorowane [ha]

Użytki leśne
zmeliorowane [ha]

67,45
67,45

0,00
0,00
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W skład obiektu wchodzą grunty wsi: Krzeszów Górny. Nadmiar wód opadowych
odprowadzany jest za pomocą sieci drenarskich oraz rowów otwartych do cieku
podstawowego Borowina.
Tabela Nr 6. Obiekt „Krzeszów Górny – Borowina”.
Wieś

Pow. ogólna
zmeliorowana [ha]

Grunty orne
zmeliorowane [ha]

Użytki zielone
zmeliorowane [ha]

Użytki leśne
zmeliorowane [ha]

Nowa Wieś
Razem:

77,91
77,91

7,47
7,47

70,04
70,04

0,40
0,40

Lp.

1.

W skład obiektu wchodzą grunty wsi Nowa Wieś. Nadmiar wód opadowych
odprowadzany jest za pomocą sieci rowów otwartych do cieku podstawowego Borowina.
Tabela Nr 7. Obiekt „Brzezina”.
Wieś

Pow. ogólna
zmeliorowana [ha]

Grunty orne
zmeliorowane [ha]

Użytki zielone
zmeliorowane [ha]

Użytki leśne
zmeliorowane [ha]

Wólka Kusze
Hucisko
Razem:

21,38
9,58
30,96

0,14
0,08
0,22

21,24
9,50
30,74

0,00
0,00
0,00

Lp.

1.
2.

W skład obiektu wchodzą grunty wsi: Wólka, Kusze, Hucisko. Nadmiar wód opadowych
odprowadzany jest za pomocą sieci drenarskich oraz rowów otwartych do cieku
podstawowego Brzezina.
Tabela Nr 8. Zbiorczy wykaz powierzchni objętych oddziaływaniem urządzeń
melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Harasiukach.
Lp.

1.
2.
3.
4.

Pow. ogólna
zmeliorowana [ha]

Wieś

Krzeszów Górny
– Podolszynka
Krzeszów Górny
– Malennik
Krzeszów Górny
– Borowina
Brzezina
Razem:

Grunty orne
zmeliorowane [ha]

Użytki zielone
zmeliorowane [ha]

Użytki leśne
zmeliorowane [ha]

163,88

83,72

80,04

0,12

225,64

158,19

67,45

0,00

77,91

7,47

70,04

0,40

30,96
498,39

0,22
249,60

30,74
248,27

0,00
0,52

Tabela Nr 9. Zbiorczy wykaz urządzeń – melioracje szczegółowe Gminnej Spółki Wodnej
w Harasiukach.
Lp.

Obiekt

Krzeszów Górny
– Podolszynka
Krzeszów Górny
II
– Malennik
Krzeszów Górny
III – Borowina
I

IV Brzezina
Razem:

w tym:
Użytki
zielone
[mb]

Dł.
ogółem
[mb]

Grunty
orne [mb]

Szer.
dna
[mb]

Śr.
głębokość
[mb]

Nachylenie
skarp 1:n

13081

-

11490

Pow. dna
rowu [m2]

Pow.
skarp
rowu [m2]

Ubezp.
stopy
skarp [mb]

13081

x

x

x

8188

47863

5490

3360

8130

x

x

x

7342

45927

2050

8928

-

8928

x

x

x

6405

41075

3234

1060

-

1060

x

x

x

636

3816

-

34559

3360

31199

x

x

x

22571

138681

10774
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Do roku 1997 figurował również w ewidencji obiekt „Kurzynka” który swym zasięgiem
obejmował sołectwa:
■ Szeliga:
– grunty orne 37 ha,
– trwałe użytki zielone 30 ha,
– rowy i cieki naturalne 4,0 km,
– budowle i urządzenia 10 szt.
■ Gózd:
– grunty orne 11 ha,
– trwałe użytki zielone 29 ha,
– rowy i cieki naturalne 31,0 km,
– budowle i urządzenia 8 szt.
■ Huta Krzeszowska:
– grunty orne 8 ha,
– trwałe użytki zielone 15 ha,
– rowy i cieki naturalne 4,7 km,
– budowle i urządzenia 4 szt.
■ Huta Stara:
– grunty orne 20 ha,
– trwałe użytki zielone 146 ha,
– rowy i cieki naturalne 20,6 km,
– budowle i urządzenia 44 szt.
■ Huta Nowa:
– grunty orne 14 ha,
– trwałe użytki zielone 60 ha,
– rowy i cieki naturalne 4,8 km,
– budowle i urządzenia 8 szt.
■ Maziarnia:
– grunty orne 15 ha,
– trwałe użytki zielone 33 ha,
– rowy i cieki naturalne 4,8 km,
– budowle i urządzenia 6 szt.
Obiekt „Kurzynka” wymaga odbudowy.
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8. Uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony ludności przed
zagrożeniami żywiołowymi
8.1. Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia
wpływ i skutki zagrożeń żywiołowych i katastrofalnych na proces rozwoju przestrzennego
zagospodarowania obszaru.
Gmina należy do rejonu o średnim natężeniu czynników zagrażających życiu i zdrowiu
ludności. Zagrożenia dla ludności mogą nastąpić na skutek awarii, uszkodzeń lub zniszczeń
zbiorników (magazynów) i instalacji z toksycznymi środkami przemysłowymi, awarii
elektrowni jądrowych lub ładunków jądrowych rozmieszczonych na obszarach państw
sąsiadujących, pożary przestrzenne lasów oraz skażenia środowiska naturalnego
w związku z transportem niebezpiecznych substancji chemicznych.
8.1.1. Zagrożenia powodziowe
Powódź może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Pogorszeniu
mogą ulec warunki higieniczno – sanitarne, a w konsekwencji zagrożenie epidemiologiczne.
Potencjalne tereny zagrożenia przeciwpowodziowego rzeki Tanwi i Łady obejmują
zabudowania wsi Żuk Nowy, Sieraków, Derylaki, Harasiuki i Łazory. W okresach opadów
zniszczeniu mogą ulec również użytki rolne.
8.1.2. Zagrożenia pożarowe
Zagrożenie pożarowe stwarza zwartość zabudowy budynków drewnianych i budynków
o pokryciu łatwopalnym. Na terenach leśnych w rejonach zagrożonych pożarami
przestrzennymi prowadzony jest monitoring zagrożeń, sprawowany przez służby nadleśnictw
będących w kontakcie z jednostkami straży pożarnej. Do tego celu wykorzystywane są wieże
obserwacyjne.
Ochronę przeciwpożarową w zakładach przemysłowych, gdzie występuje zagrożenie
pożarowe sprawują zakładowe straże pożarne. W ostatnich latach wprowadzane są
nowoczesne formy ochrony, polegające na wprowadzeniu systemu zabezpieczeń
i czujników. Systemy zabezpieczeń posiadają łączność z jednostkami straży pożarnej.
8.1.3. Zagrożenia chemiczne
Awaryjne skażenia chemiczne o zasięgu lokalnym mogą powstawać w zakładach
gromadzących znaczne ilości niebezpiecznych substancji chemicznych z racji wykorzystywania ich w procesach technologicznych.
Szczególne zagrożenie substancjami chemicznymi niebezpiecznymi dla życia i zdrowia
ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska stanowią przewozy substancji toksycznych
w transporcie kołowym i kolejowym. O skali i charakterze tego zagrożenia stanowi klasa ich
toksyczności, a przede wszystkim znikoma przewidywalność wystąpienia sytuacji awaryjnych
i związane z tym trudności podejmowania natychmiastowych dobrze zorganizowanych
przedsięwzięć ratunkowych. W sytuacjach powyższych może nastąpić konieczność doraźnej
ewakuacji ludności, którą kieruje Szef OC województwa lub szefowie OC gmin.
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8.1.4. Skażenia promieniotwórcze
Mogą wystąpić w razie awarii elektrowni jądrowych poza granicami kraju. Największe
zagrożenie stwarzają elektrownie jądrowe w:
– miejscowościach: Równe – 250 km, Chmielnicki – 350 km, Czernobyl – 480 km na
Ukrainie,
– miejscowościach: Bohunice i Mochovce ok. 350 km w Słowacji,
– miejscowościach: Dukowany – 450 km, Temelin – 500 km w Czechach.
Nie przewiduje się by skażenia osiągnęły wielkość stanowiącą bezpośrednie zagrożenie
życia ludzi, należy jednak liczyć się z możliwością skażenia upraw warzyw i owoców, wody
i koniecznością wprowadzenia „rygorów” w ich wykorzystaniu do spożycia oraz potrzebą
zabezpieczenia preparatów jodu stabilnego i zapewnienia do celów konsumpcyjnych wody
z zakrytych ujęć.
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9. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia
i zagospodarowania terenu
9.1. Charakterystyka stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego
gminy
Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy charakteryzuje się zabudową jednorodzinną
i zagrodową ukształtowaną historycznie w formie siedmiu jednostek osadniczych. Sieć
osadnicza dwustopniowego modelu hierarchii, połączona jest systemem komunikacji
drogowej i kolejowej.
Harasiuki – gminny ośrodek administracyjno – usługowy, pełniący funkcję lokalnego
ośrodka skupia na swoim obszarze również funkcję rolną oraz drobnej wytwórczości.
W obszarze przestrzennym wykształciły się dwa obszary:
– o dominującej funkcji rolniczo – osadniczej,
– o dominującej funkcji ochronnej obejmującej m.in. tereny systemu ekologicznego
prawnie chronionego.
Bilans terenów o różnym sposobie użytkowania przedstawia się następująco:
– 12,7% tereny zainwestowane, przekształcone antropogenicznie,
– 43,3% tereny gospodarki rolnej,
– 44,0% tereny leśne i wód powierzchniowych.
Na terenie gminy dominuje mieszkalnictwo typu jednorodzinnego związanego
z obsługą lokalnego rynku pracy. Zabudowa zagrodowa coraz częściej wykazuje tendencje
przekształcania się w budownictwo jednorodzinne.
Wyznaczone tereny budowlane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Harasiuki utrzymują historyczny układ osadniczy oraz zabezpieczają niezbędne
rezerwy pod jego rozwój.
9.2. Działania na rzecz prawidłowego zagospodarowania gminy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stworzenie zwartych kompleksów zabudowy w nawiązaniu do istniejących zespołów
zabudowy.
Zachowanie historycznych układów przestrzennych.
Zachowanie wartości architektoniczno – krajobrazowych i kulturowych.
Ułatwienie ruchu na drodze Nr 858 poprzez modernizację gruntowego odcinka na
terenie gm. Ulanów.
Zachowanie korytarzy ekologicznych.
Wykorzystanie dużych kompleksów leśnych dla celów turystyki i rekreacji.
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy na terenach rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.
Ograniczanie zabudowy na terenach objętych ochroną lub projektowaną do ochrony.
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10. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych
Podstawowe uwarunkowania służące realizacji celów koncentrują się w następujących
sferach formalno – prawnych:
– reforma administracyjna kraju,
– utrata ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a proces
inwestycyjny – ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
Reforma administracyjna wprowadziła szereg zmian w różnych ustawach, a przede
wszystkim w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta, nie wprowadziła
istotnych zmian na poziomie gmin, natomiast zmieniła znaczenie systemu planistycznego na
poziomie wojewódzkim.
Do podstawowych zadań województw samorządowych należy
następujących dokumentów:
– Strategia rozwoju województwa,
– Plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
– Programy wojewódzkie,
– Okresowa aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego.

sporządzenie

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa określa się zasady organizacji
struktury przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem:
– Podstawowych elementów sieci osadniczej,
– Rozmieszczenia infrastruktury społecznej, technicznej i innej,
– Wymagań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury,
z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie.
Ponadto w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się zadania
rządowe i zadania samorządu województwa, które służą realizacji ponadlokalnych celów
publicznych oraz wskazuje się obszary, na których przewiduje się realizacje tych zadań.
Strategia rozwoju województwa powinna uwzględniać w szczególności następujące cele:
– Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
– Pobudzanie aktywności zawodowej,
– Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
– Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu
potrzeb przyszłych pokoleń,
– Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
W polityce rozwoju województwa należy uwzględnić przede wszystkim:
– Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy.
– Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim.
– Pozyskiwanie i łączenie środków finansowych, publicznych i prywatnych w celu
realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.
– Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia
obywateli.
– Racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska
naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
– Wspieranie rozwoju nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz
innowacji.
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– Wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego.
– Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.
Strategia rozwoju województwa uwzględniająca uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju
w zakresie wymienionym powyżej jest realizowana przez programy województwa.
Kompetencje administracji rządowej
Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych:
– Prowadzi „Strategię rozwoju kraju”,
– Sporządza „Koncepcję polityki zagospodarowania przestrzennego kraju”, którą Prezes
Rady Ministrów przedkłada Sejmowi RP,
– Sporządza „Okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju”, które
Prezes Rady Ministrów przedkłada Sejmowi RP.
Ministerialne i Centralne Organy Administracji Rządowej:
■ Sporządzają „Programy zadań rządowych”, które:
– Opiniuje Prezes Rządowego CSS,
– Uzgadnia Prezes UM i RM, sejmiki wojewódzkie,
– Zatwierdza Rada Ministrów.
Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
– Prowadzi „Rejestr zadań rządowych”.
Wojewoda
– Prowadzi „Rejestr wojewódzki”, w którym uwzględnia zadania rządowe dotyczące
obszaru województwa oraz programy wojewódzkie.
Kompetencje administracji samorządowej na szczeblu województwa
Zarząd województwa samorządowego
■ Sporządza „Strategię rozwoju województwa”, którą przedkłada Sejmikowi
Wojewódzkiemu celem uchwalenia,
■ Sporządza „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa” który:
– Uzgadnia Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w zakresie programu
zadań rządowych,
– Opiniują Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, organy gmin
i organy powiatów,
– Przedkłada Sejmikowi Województwa celem uchwalenia.
■ Sporządza „Programy wojewódzkie”, które przedkłada Sejmikowi Województwa
celem uchwalenia,
■ Sporządza „Okresową aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego
województwa”, którą przedkłada Sejmikowi województwa.
Kompetencje administracji samorządowej na szczeblu powiatu
Organy powiatu mogą prowadzić w granicach swojej właściwości rzeczowej, analizy
i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszące się do obszaru powiatu
i zagadnień jego rozwoju (art. 54 a., ust. 2).
W myśl tego przepisu samorząd powiatowy nie ma kompetencji dotyczących
opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Zarząd powiatu może sporządzać
„studia i analizy”, które przyjmie Rada Powiatu, ale nie będą one podlegały żadnym
uzgodnieniom czy opiniom i nie będą nikogo wiązały. Zarząd Powiatu może jedynie składać
wnioski do gmin, które dotyczyłyby sporządzania lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego w przestrzeni przeznaczenie terenu na
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realizację przedsięwzięcia będącego w kompetencji powiatu. W tym przypadku organy
samorządu powiatowego zachowują się jak inwestorzy, którzy mogą składać wnioski do
planów miejscowych. Dotyczyć one będą przede wszystkim projektowanych dróg
powiatowych, szkół ponadpodstawowych, szpitali powiatowych itp.
Kompetencje administracji samorządowej na szczeblu gminy
Zarząd gminy
■ Sporządza „Programy rozwoju gospodarczego gminy”, które przedkłada Radzie
Gminy celem uchwalenia,
■ Sporządza „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy”, które:
– Opiniują jednostki wymienione w ustawie,
– Zatwierdza Rada Gminy,
■ Sporządza „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”, które:
– Uzgadniają jednostki wymienione w ustawie,
– Zatwierdza Rada Gminy,
■ Sporządza „Ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym”, którą przedkłada
Radzie Gminy celem uchwalenia.
W wyniku analizy przepisów znowelizowanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
należy stwierdzić, że:
■ „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” ma
uwzględniać ustalenia strategii rozwoju województwa, zawarte w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa” (art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r.),
■ Zarząd Gminy uzgadnia projekt miejscowego planu z:
– wojewodą w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z zadaniami rządowymi wpisanymi do wojewódzkiego rejestru,
– zarządem województwa w zakresie zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z zadaniami samorządu wojewódzkiego
wpisanymi do rejestru.
Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie inwestycje ponadlokalne warunkują rozwój gminy
i poprawę warunków życia mieszkańców, to należy dążyć do wprowadzenia tych inwestycji
do dokumentów planistycznych województwa podkarpackiego.
Również ważną sferą formalno – prawną na rozwój inwestycji ponadlokalnych będą te
wymogi prawne ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, które stwierdzają, że aktualnie
obowiązujące plany zagospodarowania tracą ważność na koniec 2001 roku. Oznacza to, że
prawem miejscowym nie będą zabezpieczone rezerwy terenowe pod projektowane inwestycje
gminne, a przede wszystkim pod inwestycje ponadlokalne.
W procesie inwestycyjnym najważniejszą rolę będą spełniały miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Gminy i jeżeli najważniejsze
inwestycje zostaną wpisane do programów zadań rządowych i wojewódzkich to Wojewoda
i Marszałek będą mieli obowiązek negocjować warunki wprowadzenia tych zadań do planów
miejscowych.
Elementem negocjacji są przede wszystkim koszty związane ze sporządzeniem planu oraz
skutki finansowe wynikające z zatwierdzenia planu tj. zabezpieczenie środków finansowych
na wykup gruntów lub wypłacenie stosownych odszkodowań dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych, jeżeli w wyniku uchwalenia planu spadnie wartość gruntu.
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Należy zwrócić szczególną uwagę na trudną procedurę wprowadzenia zadania
inwestycyjnego (rządowego czy inwestycyjnego) do planu miejscowego. Polega ona na tym,
że:
− najpierw należy zabezpieczyć środki w budżecie,
− następnie zatwierdzić programy (Rada Gminy – zatwierdza programy zadań
rządowych, Sejmik Wojewódzki – zatwierdza programy wojewódzkie),
− wyznaczyć w planie zagospodarowania przestrzennego województwa obszary, na
których będą one realizowane,
− sporządzić i zatwierdzić miejscowy plan,
− wypłacić zobowiązania wynikające z uchwalenia miejscowego planu (art. 36 ust. 1
i 2).
Przy założeniu, że budżety są jednoroczne, to należy uznać, że w/w procedura jest
nierealna. Procedura uchwalania miejscowego planu może trwać cały rok, nie uwzględniając
zarzutów wnoszonych do NSA, które mogą przedłużyć decyzje o zatwierdzeniu planu na
następny rok. Niemniej jednak należy spodziewać się, że programy rządowe uchwalone przez
Radę Ministrów i programy wojewódzkie nowych władz samorządowych uchwalone przez
Sejmiki Wojewódzkie będą miały charakter programów wieloletnich, co pozwoli na
prawidłowe programowanie środków budżetowych i przeprowadzenie procedury
wprowadzenia zadań ponadlokalnych do miejscowych planów.
Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z realizacji zadań ponadlokalnych
Podstawowym uwarunkowaniem rozwoju gminy i poprawy warunków życia mieszkańców
jest realizacja ponadlokalnych zadań inwestycyjnych, a przede wszystkim dróg krajowych
i wojewódzkich. W związku z tym niezbędne jest:
– Wprowadzenie tych zadań do programów rządowych i wojewódzkich i wpisanie ich
do rejestru Wojewody,
– Wynegocjowanie z Wojewodą i Marszałkiem warunków wprowadzenia tych zadań do
miejscowego planu,
– Sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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11. Podstawowe problemy gminy i szanse ich rozwiązania
Prezentowane poniżej problemy zostały wyartykułowane w oparciu o przeprowadzoną
diagnozą sytuacji społeczno – ekonomicznej gminy oraz wartości środowiska przyrodniczego
i kulturowego. Rozwiązanie tych problemów zależy od szeregu czynników, które ujęto
w pewne grupy. Są nimi:
Strefa działań organizacyjnych w ramach, której istotną rolę odgrywa samorząd gminny.
Wzajemne relacje współpracy na szczeblu:
a) samorządu gminnego:
– Rada Gminy,
– Zarząd Gminy,
– Kierownicy jednostek organizacyjnych,
– Rady Sołeckie.
b) pomiędzy samorządem gminnym a samorządem powiatowym, wojewódzkim
i rządową administrację szczebla wojewódzkiego
c) pomiędzy samorządem gminnym a przedstawicielami:
– parlamentu,
– senatu,
– organizacji pozarządowych.
Strefa działań ekonomicznych w ramach, której do najważniejszych należy wymienić:
a) kształtowanie dochodów finansowych gminy (własnych) z tytułu podatków od osób
fizycznych i prawnych oraz gospodarowanie mieniem gminnym,
b) pozyskiwanie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych z:
– organizacji pozarządowych,
– funduszów promocyjnych,
– kredytów.
Strefa świadomości społecznej w ramach, której można konsekwentnie dążyć do wspólnej
ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego poprzez sukcesywne zmniejszenie
dewastacji:
– kompleksów leśnych (dzika wycinka drzew, zaśmiecanie),
– budowli wodnych (kradzież i dewastacja elementów wyposażenia śluz może
uniemożliwić ochronę terenów przed powodziami),
– budynków, obiektów i urządzeń publicznych (świetlice, kluby, przystanki
komunikacyjne, znaki drogowe).
Problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego koncentrują się
w 3 podstawowych strefach:
1. Ochrona zasobów wodonośnych z których czerpana jest woda pitna dla gminy.
Działanie ochronne winno być nakierowane na prowadzenie odpowiedniej polityki
przestrzennej, która zabezpieczać będzie w stopniu dostatecznym jakość wody pitnej.
2. Gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi poprzez lokalizację wysypisk
bądź utylizację poza obszarami ochronnymi. W rozważaniach uwzględnić aspekt
ponadgminnego problemu oraz kosztów przedsięwzięcia.
3. System melioracji oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych który musi mieć
odniesienie do współpracy z instytucjami i jednostkami o charakterze
ponadgminnym.
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Problemy związane ze sferą społeczno – gospodarczą związane są z poprawą jakości życia
mieszkańców. Wprowadzona reforma ustrojowa kraju skłania do poszukiwania i ochrony
własnego rynku pracy. Szansą może być tu podejmowanie działań organizacyjnych
w kierunku:
■ współdziałanie z Niskiem, Stalową Wolą, Biłgorajem jako ośrodkami powiatowymi,
■ tworzenie nowych miejsc pracy poprzez organizację robót publicznych dla realizacji
zadań gminnych,
■ udostępnianie terenów rozwojowych poprzez:
– określenie bilansu potrzeb terenowych i ich prawne zabezpieczenie (w planach
miejscowych),
– wyposażenie w niezbędne urządzenia infrastrukturalne,
– prawidłową politykę gospodarowania mieniem gminnym.
Przedstawione w niniejszej części problemy i możliwości ich rozwiązania znajdują
odzwierciedlenie w ustaleniach polityki przestrzennej rozwoju gminy w dalszej części
opracowania.
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POLITYKA ROZWOJU
I KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
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1. Cele i kierunki rozwojowe
Cele rozwojowe gminy przedstawia się w układzie hierarchicznym w rozwiązywaniu
najistotniejszych problemów zrównoważonego rozwoju gminy. Założona hierarchia celów
wynika z ich wzajemnych uwarunkowań polegających na tym, że realizacja celu pierwszego
wymusza działania na rzecz realizacji celu drugiego.
Cel I. Harasiuki – ważnym ośrodkiem rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
w subregionie. Cel ten wytycza się jako drogę do efektywnej poprawy warunków życia
mieszkańców gminy, która łącznie z sąsiednimi ośrodkami takimi jak Nisko, Biłgoraj tworzy
obszar aktywności gospodarczej. Siłą napędową aktywności gospodarczej jest różnorodność
potencjału społeczno – gospodarczego.
Cel II. Gmina Harasiuki – atrakcyjnym miejscem zamieszkania i wypoczynku
(agroturystyka), wykorzystującym walory przyrodnicze. Dla umocnienia pozycji Harasiuk
w regionie należy dążyć do aktywizacji turystyki i rekreacji wykorzystujące walory
przyrodnicze oraz bazę agroturystyczną gminy wspomagając się jednocześnie atrakcyjnością,
zasobami kultury małopolskiej oraz urokliwym krajobrazem.
Zadania umożliwiające osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych.
1. Aktywizacja gospodarcza gminy:
 określenie i w dalszej kolejności realizacja kierunków rozwoju gospodarczego
gminy (na podstawie sporządzonej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego
gminy),
 tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów poprzez:
a) wskazanie oferty terenowej,
b) obsługę formalno – prawną i administracyjną,
c) stały monitoring i promocję oferty gospodarczej.
 racjonalna prywatyzacja zasobów gminnych nieruchomości,
 współpraca z gminami ościennymi oraz nawiązywanie kontaktów a kontrahentami
o charakterze branżowym,
 wykorzystanie użytków rolnych do intensywnej produkcji i przetwórstwa rolnego.
2. Podnoszenie standardu życia mieszkańców:
 tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
 stwarzanie preferencji dla rozwoju handlu i usług, nieuciążliwego przemysłu oraz
turystyki i wypoczynku,
 rozwój infrastruktury wiejskiej poprzez uzupełnienie w terenach zabudowanych
i tworzenie na obszarach wyznaczonych do zabudowy,
 eliminacja źródeł degradacji środowiska przyrodniczego,
 ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 zaopatrzenie mieszkańców w zdrową wodę,
 tworzenie warunków dla udziału osób niepełnosprawnych w życiu gminy,
 stałe podnoszenie standardu warunków nauczania oraz ochronę zdrowia,
 troska o ludzi bezdomnych,
 prowadzenie polityki prorodzinnej, wspomaganie młodych małżeństw,
wspomaganie rodzin wielodzietnych,
 wspieranie działań na rzecz inicjatyw kulturalnych.
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3. Tworzenie stref aktywnego i spokojnego wypoczynku:
 wydzielenie i zagospodarowanie stref i obszarów służących rekreacji i masowego
sportu,
 realizacja koncepcji ścieżek rowerowych,
 rekultywacja terenów zdegradowanych lub nieużytków z przeznaczeniem na
potrzeby turystyki i rekreacji,
 wspieranie działań oraz organizacja sieci gospodarstw prowadzących działalność
agroturystyczną,
 wspieranie organizacyjne i finansowe dziedzin kultury promujących gminę.
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2. Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno –
przestrzennej gminy
1. Podstawowe ustalenia polityki przestrzennej w odniesieniu do gminy Harasiuki
dotyczą zapewnienia warunków rozwoju zrównoważonego tj. takiej organizacji
przestrzennej, która eliminowałaby ilość konfliktów między ochroną środowiska i dóbr
kultury, a rozwojem gospodarczym i działaniami na rzecz poprawy warunków życia
mieszkańców (w tym rozwoju mieszkalnictwa). Przedstawione aspekty polityki
przestrzennej dotyczą zagospodarowania obszaru wynikające z ograniczeń
szczegółowo ustalonych w przepisach szczególnych i normatywnych, względnie
proponowane do przyjęcia w ramach ustaleń planów miejscowych jako prawa
lokalnego z uwagi na powszechną konieczność zabezpieczenia powszechnie uznanych
wartości. Dotyczy to szczególnie zapewnienia warunków ochrony środowiska
i ochrony dóbr kultury.
2. Oprócz zapewnienia realizacji przestrzennych aspektów ochrony środowiska, w tym
zieleni i krajobrazu i ochrony dóbr kultury a także zabezpieczenia warunków dla
funkcjonowania i realizacji ponadlokalnych celów publicznych do podstawowych
zadań polityki przestrzennej gminy należą:
 stworzenie warunków przestrzennych dla poprawy jakości życia mieszkańców,
 stworzenie warunków przestrzennych dla ożywienia życia gospodarczego gminy
(w tym także dla przekształceń rolnictwa i wykorzystanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej),
 zwiększenie efektywności gospodarowania terenami oraz zapewnienie warunków
ładu przestrzennego.
3. W zakresie poprawy warunków życia mieszkańców kierunki polityki przestrzennej
dotyczą:
 zapewnienia odpowiedniej wielkości terenów mieszkaniowych w obszarach
posiadających szczególnie predyspozycje dla rozwoju tej funkcji w warunkach nie
stwarzających istotnych kolizji z występującymi zasobami przyrodniczo –
krajobrazowymi i uwarunkowaniami ochrony środowiska oraz zasobami
kulturowymi,
 tworzenia warunków dla rozwoju inicjatyw ludności zmierzających do
uruchomienia działalności związanej z obsługą ludności w zakresie usług
komercyjnych (handel, gastronomia, rzemiosło usługowe i inne),
 ustalenia przestrzennych warunków sprzyjających rozbudowie systemu
infrastruktury technicznej,
 doskonalenia systemu komunikacyjnego oraz zapewnienia warunków dostępności
dla wyznaczonych terenów mieszkaniowych.
4. W odniesieniu do ożywienia życia gospodarczego w obszarze gminy poza
wspomnianym tworzeniem warunków dla uruchomienia działalności związanej
z obsługą ludności politykę przestrzenną należy ukierunkować na:
 zapewnienia przestrzennych warunków realizacji inwestycji strategicznych
w obszarach przydatnych dla tych celów w ramach istniejącego zainwestowania lub
terenów wyznaczonych w dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz wyznaczenie nowych terenów dla tych inwestycji
w obszarach ustalonych dla urbanizacji pod warunkiem spełnienia wymogu ich
nieuciążliwości dla otoczenia,
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 wyznaczenie nowych terenów dla rozwoju funkcji gospodarczych, w tym
szczególnie usług i urządzeń obsługi mając na uwadze występujące
uwarunkowania,
 wspieranie inicjatyw lokalnej ludności w zakresie uruchomienia drobnej
działalności gospodarczej,
 tworzenie warunków dla rozwoju nieuciążliwych dla środowiska rolniczych
gospodarstw specjalistycznych w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
5. Zwiększenie efektywności gospodarowania przestrzenią dotyczy zarówno
gospodarowania terenami, jak i zasobami kubaturowymi i jest związane z:
 intensyfikacją użytkowania terenów poprzez uzupełnienia lub rozbudowę
istniejącego programu kubaturowego oraz wykonanie pełnego programu
towarzyszącego lub uzupełniającego (w tym zieleni i urządzeń komunikacyjnych);
 przeciwdziałaniu rozproszeniu zabudowy;
 zmianą funkcji lub charakteru niektórych terenów przez wprowadzenie bardziej
intensywnych form w dostosowaniu do warunków lokalnych (w tym szczególnie
uwarunkowań środowiskowych);
 racjonalnym gospodarowaniu istniejącymi obiektami kubaturowymi i ich
wykorzystaniem poprzez ustalenie odpowiednich funkcji użytkowych (dotyczy
obiektów stanowiących mienie gminy lub własność Skarbu Państwa).
Powyższe wiąże się z prawidłowym wykorzystaniem istniejącego oraz projektowanego
uzbrojenia, a konsekwencją tych działań winno być osiągnięcie poprawy ładu
przestrzennego.
6. Bardzo istotnym w zakresie ładu przestrzennego jest określenie skali, typu i formy
nowej zabudowy, w tym szczególnie jednorodzinnej dla zharmonizowania
z krajobrazem oraz najbliższym otoczeniem poprzez wykonanie, a następnie tworzenie
zachęt dla stosowania katalogu powtarzalnych projektów uwzględniających elementy
regionalnej architektury.
Wyróżniono następujące strefy:
I. Strefa wartości przyrodniczych i kulturowych
Obszar ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, dóbr kultury oraz wartości
krajobrazowych swoim zasięgiem obejmuje obiekty i tereny w ramach których wydzielono:
 tereny i obiekty, które na mocy ustaw szczególnych objęte są ochroną prawną,
 korytarze ekologiczne oraz tereny zieleni istniejącej,
 tereny atrakcyjne krajobrazowo określone strefą kontynuacji tradycji,
 tereny ochrony wód podziemnych oraz wód powierzchniowych.
Podstawowymi działaniami w tych obszarach winna być ochrona i konserwacja wartości
naturalnych oraz rekultywacja zniszczonych elementów krajobrazu naturalnego. Działalność
inwestycyjna winna ograniczać się do:
 budowy i rozbudowy obiektów, urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,
których funkcjonowanie nie jest sprzeczne z wymogami ochrony środowiska,
 wprowadzenia zmian w ukształtowaniu i pokryciu naturalnym terenu poprawiających
walory obszaru,
 stwarzania warunków do sukcesywnej rekompozycji osadnictwa wiejskiego
z uwzględnieniem ograniczeń jego funkcjonowania.
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II. Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Obejmuje tereny zagospodarowania i użytkowania rolniczego przeznaczone jako źródło
utrzymania ludności rolniczej. W ramach całego obszaru wskazano:
1. Tereny rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze tj. zabudowy
jednorodzinnej dla ludności nierolniczej, zabudowy zagrodowej oraz rozwoju usług
publicznych o znaczeniu podstawowym. Charakter zabudowy winien nawiązywać do
przyjętych standardów regionalnych.
2. Tereny preferowane do rozwoju intensywnego rolnictwa z wykorzystaniem obszarów:
 gleb dobrej jakości tj. klasy III – IV,
 sprzyjających warunków ekologicznych o między innymi dobrej wilgotności,
składzie chemicznym gleb,
 wykonanych melioracjach,
 korzystnej struktury własnościowej,
 specjalizacji produkcji i wykorzystania nowych technologii.
3. Tereny o zróżnicowanych warunkach rozwoju rolnictwa wynikające z ograniczeń:
 gruntowo – wilgotnościowych posiadających obniżenie jakości gleb (klasy IV –
VI),
 mikroklimatycznych i higieny atmosfery wyrażających się spadkiem wydajności
produkcji i jakości produktów tzw. zdrowej żywności,
 zagrożeń antropogenicznych (korytarze uciążliwości infrastrukturalnej, granice
zasięgu ochrony ujęć wody).
Tereny, o których mowa w pkt. 2 wyłączone zostały z zabudowy z wyjątkiem niezbędnych
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
Na terenach wskazanych w pkt. 3 wskazana jest realizacja działań związanych z:
 przetwórstwem rolno – spożywczym i dystrybucją produktów rolnych,
 produkcją (uprawą) roślin przemysłowych,
 budową systemów i urządzeń wodno – melioracyjnych służących poprawie jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 ograniczenie wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
III. Strefa rozwoju gospodarczego i przekształceń
Obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych oraz rozproszoną zabudowę
drobnej wytwórczości.
W ramach całego obszaru wydzielono:
1. Obszary wielofunkcyjne z preferowaną funkcją usług publicznych jako centrum
administracyjno – kulturalno – usługowe gminy z uzupełniającą funkcją mieszkaniową.
2. Obszary wielofunkcyjne preferowane do lokalizacji intensywnej zabudowy
mieszkaniowej wyposażone w sieć usług podstawowych.
3. Obszary przekształceń i rozwoju gospodarczego obejmujące dotychczasowe tereny
przemysłowe oraz tereny obecnej i potencjalnej produkcji rzemieślniczej. Tereny te mogą
być w dalszych ciągu w ramach przeprofilowania produkcji (w razie potrzeby) objęte
programem działalności inwestycyjnej o funkcjach wynikających z potrzeb środowiska
lokalnego.
4. Obszary działalności turystyczno – rekreacyjnej.
5. Obszary zainwestowania komunikacyjnego oraz obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej.
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1. Polityka w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego
Przy formułowaniu generalnych ustaleń dotyczących ochrony środowiska na obszarze
gminy Harasiuki kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju – rozwoju gospodarczego
z uwzględnieniem czynników środowiskowych. Określono kierunki takiego przebiegu
nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarczego, który nie naruszałby w sposób istotny
i nieodwracalny środowiska życia człowieka, nie doprowadzałby do degradacji biosfery
i który godziłby prawa przyrody, ekonomii i kultury.
Wychodząc od wniosków sformułowanych w pierwszej części opracowania, a mianowicie
uwarunkowań wynikających ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego terenu
gminy, jak również uwarunkowań zewnętrznych przyjęto następujące zasady polityki ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu:
1.1. Ochrona wód powierzchniowych
Celem zapewnienia ochrony wód powierzchniowych jako podstawowy wymóg określa się
realizację sieci kanalizacyjnej obejmującej wszystkie jednostki osadnicze oraz
zorganizowanie systemu odbioru i oczyszczania ścieków z wykorzystaniem będącej
w budowie oczyszczalni w Harasiukach.
Celowym jest osiągnięcie co najmniej II klasy czystości wód rzeki Tanew (obecnie
pozaklasowa w klasyfikacji ogólnej) oraz uzyskanie poprawy jakości wód w całej jej zlewni,
co uczyni Tanew w pełni przydatną dla potrzeb hodowlanych i rekreacyjnych.
Z uwagi na specyfikę zanieczyszczeń wód Tanwi (bakteriologiczne, biogenne)
pochodzących głównie z osiedli wiejskich, wyposażenie w sieć kanalizacyjną i oczyszczanie
ścieków wyeliminuje dopływ zanieczyszczeń obszarowych, co uruchomi proces
samooczyszczania rzeki, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy jakości wód. Osiągnięcie
poprawy w tym zakresie jest bardzo realne, gdyż o dysklasyfikacji wód Tanwi decyduje
w zasadzie jeden parametr (bakteriologia), a przekroczenia normatywnych stężeń
wskaźników są niewielkie. Pozostałe parametry (fizyko – chemiczne) posiadają niskie
wartości i wskazują na wodę bardzo dobrej jakości.
Pozytywny wpływ na jakość wód powierzchniowych będzie miała organizacja
systematycznej, selektywnej zbiórki odpadów z terenu całej gminy i likwidacja „dzikich”
wysypisk odpadów.
1.2. Ochrona wód podziemnych
Źródłem zaopatrzenia ludności w wodę poprzez eksploatację ujęć zlokalizowanych na
terenie gminy w Sierakowie i Hucie Krzeszowskiej są wody poziomu czwartorzędowego
charakteryzujące się niską jakością, wymagające uzdatniania.
Celem zapewnienia warunków ochrony zasobów wód ujęć ograniczenia i wskazania
dotyczą:
 kontynuacji wzmożonej ochrony sanitarnej w obrębie stref ochrony bezpośredniej
poszczególnych studni (zagospodarowanie zielenią, zapewnienie odprowadzania wód
opadowych bez przedostawania się do urządzeń związanych z poborem wody
podziemnej, użytkowanie gruntów tylko dla celów związanych z eksploatacji studni),
 opracowania projektu strefy ochrony pośredniej dla ujęcia w Sierakowie z określeniem
zasad jej zagospodarowania oraz usankcjonowania projektowanej strefy ochrony
pośredniej dla ujęcia w Hucie Krzeszowskiej,
 do czasu realizacji tych wskazań, w obrębie obszaru zasobowego ujęcia Sieraków
(zasięg leja depresyjnego) oraz w obrębie obszaru projektowanej strefy ochrony
pośredniej ujęcia w Hucie Krzeszowskiej ustala się zakaz: wprowadzania ścieków do
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ziemi i wód powierzchniowych, rolniczego wykorzystania ścieków, prowadzenia
eksploatacji odkrywkowej kopalin, lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych
i przemysłowych, lokalizowania zbiorników produktów ropopochodnych i innych
substancji chemicznych, zakładania cmentarzy.
1.3. Ochrona powietrza atmosferycznego
W zakresie ochrony atmosfery celem jest zachowanie norm czystości określonych
stosownymi przepisami prawa (Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28.04.1998 r.). Stan
czystości powietrza na terenie gminy przedstawia się zadowalająco ze względu na brak
lokalnych, dużych źródeł emisji oraz położenie w otoczeniu kompleksów leśnych
wpływających na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.
Formułuje się następujące kierunki działań w zakresie ochrony warunków aerosanitarnych:
 stosowanie niskoemisyjnych nośników energii cieplnej (gaz, olej opałowy) zwłaszcza
w obiektach użyteczności publicznej i obiektach nowoprojektowanych, co wiąże się
z koniecznością kontynuacji gazyfikacji całej gminy (aktualnie dostęp do sieci gazowej
posiadają cztery miejscowości położone na południu gminy: Krzeszów Górny, Nowa
Wieś, Hucisko, Wólka;
 wykorzystanie wymogu sporządzania ocen wpływu na środowisko przyrodnicze
obiektów szczególnie uciążliwych i mogących pogorszyć stan środowiska,
 prowadzenie działalności kontrolnej higieny atmosfery w celu podejmowania
przeciwdziałań,
 zachowanie szczególnych warunków ochrony w zakresie lokalizacji obiektów
mogących lokalnie negatywnie oddziaływać na stan czystości powietrza w rejonie
Sierakowa, Derylaków, Harasiuk gdzie specyficzne warunki klimatyczne stwarzają
możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowej.
Zasady ochrony powietrza odnoszą się do zachowania norm czystości wszystkich
komponentów środowiska, ze względu na powszechność jego występowania i decydujący
wpływ zanieczyszczenia powietrza w stosunku do środowiska życia człowieka.
1.4. Ochrona zasobów surowcowych, ochrona powierzchni ziemi
Na terenie gminy znajduje się udokumentowane w kategoriach bilansowych złoże surowca
ilastego (iły krakowieckie) w Harasiukach. Ochronie prawnej przed zainwestowaniem
podlega teren górniczy i obszar górniczy Harasiuki, utworzony dla wydobycia tego surowca.
Ponadto ochroną należy objąć tereny wstępnie rozpoznanych złóż torfów, chronionych
również jako torfowiska z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
W celu racjonalnego wykorzystania zasobów nieudokumentowanych, a powszechnie
występujących (kruszywa naturalne, surowce ilaste) konieczna jest eliminacja „dzikiej”
eksploatacji i wprowadzania w miarę potrzeb pozyskiwania surowców na mocy koncesji
określającej warunki eksploatacji i rekultywacji.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi jako główny cel ustala się konieczność
rekultywacji terenów aktualnej eksploatacji surowca ilastego w Harasiukach, w granicach
terenu górniczego o kierunku wskazanym w decyzji koncesyjnej.
1.5. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
W myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaleca się oszczędne dysponowanie
gruntami o wysokiej bonitacji oraz gruntami leśnymi w przeznaczaniu na cele nierolnicze.
Przeznaczanie odbywa się w planie zagospodarowania przestrzennego, w przypadku gleb I –
III klasy wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
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gleb IV klasy Wojewody, lasów państwowych Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa.
Szczególnej ochronie (zakaz przeznaczania na cele nierolnicze) wymagają gleby
pochodzenia organicznego występujące płatami na terenie wsi: Harasiuki, Łazory, Huta
Krzeszowska, Szeliga, Żuk Stary oraz tereny oczek wodnych i torfowisk.
W myśl ustawy o lasach szczególnej ochronie podlegają kompleksy leśne posiadające
status lasów ochronnych. W obrębie lasów ochronnych, co dotyczy powierzchni 2269 ha na
terenie gminy ustala się podporządkowanie funkcji produkcyjnej funkcjom ochronnym.
Gospodarka winna być prowadzona w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nich
celów dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez:
 dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów,
 preferowanie naturalnego odnowienia lasu,
 dbałość o utrzymanie naturalnych stosunków wodnych,
 ograniczenie stosowania zrębów zupełnych.
1.6. Obszary i obiekty prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody i proponowane do ochrony
Na terenie gminy znajduje się fragment otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie
stanowiący część wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody.
Dla terenów tych obejmujących północną część gminy ustala się obowiązek przestrzegania
lokalnych norm prawa (uchwała WRN w Tarnobrzegu Nr XXVI/141/88 z dnia 30.03.1988 r.)
w tym zakresie, a mianowicie:
 zakazuje się:
 lokalizowania inwestycji i sposobu zagospodarowania terenu mogących mieć
negatywny wpływ na Park oraz utrudniać powiązania z cennymi obszarami
sąsiadującymi,
 lokalizowania przemysłowych ferm hodowlanych oraz stosowania bezściółkowych
technologii,
 lokalizowania terenów do gnojowicowania oraz grzebania martwych zwierząt,
 prowadzenia zabiegów melioracyjnych oraz innych mogących mieć wpływ na
zmianę poziomu wód powierzchniowych i gruntowych na terenie Parku,
 likwidowanie istniejących stawów i spiętrzeń wodnych,
 czyszczenia stawów i koszenia trzcin w okresie lęgowym ptactwa,
 wprowadzania elementów inwestycji bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem i przerywaniem ciągów
ekologicznych,
 budowy budynków niezharmonizowanych z otoczeniem,
 lokalizowania ośrodków wypoczynkowych i innych budowli na terenach leśnych
oraz w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu rzeki i zbiorników wodnych,
 stosowanie środków chemicznych w ilości 4% w mieszaninie z piaskiem używanej
do uszorstnienia dróg przebiegających przez teren Parku i strefy ochronnej.


ogranicza się:
 intensyfikację produkcji leśnej drogą nawożenia,
 stosowanie chemicznej ochrony lasu przed szkodnikami, poza szczególnymi
przypadkami,
 wielkość zrębów zupełnych,
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 rozwój komunikacji (w strefie jej bezpośredniego oddziaływania na Park) do
potrzeb lokalnych,
 szybkość pojazdów na drogach przecinających korytarze ekologiczne,
prowadzonych z Parku na zewnątrz,
 eksploatacje surowców mineralnych na skalę przemysłową,
 rozwijania skoncentrowanych układów urbanistycznych w otoczeniu Parku oraz na
kierunkach powiązań ekologicznych i krajobrazowy z wartościowymi obszarami
sąsiadującymi z Parkiem.
Kierunki działań dla Obszaru Otuliny Parku są następujące:
 w leśnictwie:
 w otoczeniu ośrodków rekreacyjnych i obsługi ruchu turystycznego lasy uznać na
ochronne grupy I – lasy masowego wypoczynku ludności,
 za obszarach niezgodności panującego drzewostanu z typem siedliskowym podjąć
przebudowę wzbogacając skład gatunkowy drzewostanów i podszytów,
 przy nowych nasadzeniach stosować głównie gatunki rodzime oraz w miarę
możliwości lokalny materiał roślinny,
 zalesić grunty rolne najniższych klas bonitacyjnych, zwłaszcza na głównych
kierunkach powiązań z otaczającymi cennymi przyrodniczo obszarami sąsiednimi,
uwzględniając korytarze ekologiczne.
 w rolnictwie:
 utrzymać dotychczasowy roślinno–hodowlany kierunek produkcji rolnej, wielkość
obsady zwierząt dostosować do miejscowej bazy paszowej,
 na terenach rolnych i łąkach utrwalać i wprowadzać zadrzewienia śródpolne
i przydrożne,
 w produkcji rolnej stosować nowoczesne metody agrotechniczne oraz biologiczne
z ograniczeniem stosowania środków chemicznych.


w gospodarce wodnej:
 zabezpieczyć odcinki cieków wodnych od źródeł do obszaru Parku przed
możliwością przedostania się zanieczyszczenia,
 stosować odbudowę biologiczną cieków wodnych przebiegających przez obszary
rolnicze.



w budownictwie:
 stosować w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym we wsiach otaczających Park
Krajobrazowy regionalne cechy architektoniczne i wystroju ludowego,
 staranie rekultywować wszelkie czasowo zdewastowane obszary związane
z prowadzeniem robót budowlanych.

Aktualnie z mocy ustawy o ochronie przyrody chronione są 2 pomniki przyrody żywej,
w tym jedno stanowisko rośliny chronionej – paproci długosza królewskiego na terenie
leśnictwa Huta oraz lipy drobnolistnej w Hucie Nowej. W stosunku do pomników przyrody
zgodnie z normami prawa lokalnego uznającymi obiekty za chronione zabrania się
w odległości 15 m dokonywania wszelkich, istotnych zmian bez zgody Wojewody.
W stosunku do samych obiektów zabrania się ich wycinania, niszczenia, wznoszenia budowli
w zasięgu korzeni i korony drzewa, zanieczyszczania terenu.
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W wyniku przeprowadzonej Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gminy Harasiuki
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział w Przemyślu w 1997 r.
stwierdzono występowanie wielu cennych obiektów przyrodniczych oraz obszarów cennych
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym kwalifikujących się do objęcia ochroną
prawną poprzez utworzenie różnych form ochrony przyrody.
Z wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody proponuje się utworzenie ZaklikowskoUlanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (o pow. na terenie gminy ok. 9500 ha)
z uwagi na występowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach
ekosystemów w celu zapewnienia zachowania względnej równowagi ekologicznej. Teren
OChK przylegający od południa do otuliny PK „Lasy Janowskie” obejmowałby prawie całą
powierzchnię gminy z wyjątkiem jej południowego krańca (tereny wsi Krzeszów Górny).
Otulina PK „Lasy Janowskie” zostałaby włączona w obręb Zaklikowsko-Ulanowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu bez jej prawnej likwidacji. Ustanowienie OChK leży
w gestii Wojewody lub Rady Gminy.
Ochroną rezerwatową proponuje się objecie kompleksu leśnego o pow. 317,77 ha (pow.
otuliny – 312,84 ha) – rezerwat „Szeliga” położonego na terenie wsi Szeliga w Obrębie Huta
Krzeszowska II Nadleśnictwa Biłgoraj. Proponowany obiekt to częściowy rezerwat
fitocenotyczny zbiorowisk leśnych. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu borów
bagiennych i torfowisk śródleśnych o dużym stopniu naturalności. Na terenie tym
stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych roślin: długosz królewski, rosiczka
okrągłolistna, widłak torfowy, gnidosz królewski.
Drugi z proponowanych rezerwatów „Mostki” to rezerwat częściowy, fitocenotyczny
zbiorowisk nieleśnych, gdzie dominującym środowiskiem chronionym są torfowiska wysokie.
Rezerwat projektuje się w celu zachowania naturalnego charakteru torfowisk i borów.
Torfowiska wysokie i bagna, kryją tu wiele rzadkich roślin jak np. rosiczka pośrednia,
niezwykle zróżnicowana jest również roślinność szuwarowa. Na obrzeżu torfowiska
wykształciła się strefa boru bagiennego i boru wilgotnego. Proponowany rezerwat położony
jest na terenie wsi Maziarnia w obrębie Huta Krzeszowska Nadleśnictwa Biłgoraj. Jego
powierzchnia wynosi 58,43 ha, otuliny 147,26 ha. Ustanowienie rezerwatów leży w gestii
Wojewody po sporządzeniu specjalistycznej dokumentacji.
Ponadto proponuje się objęcie ochroną w formie użytków ekologicznych 10 obiektów
charakteryzujących się bogactwem roślinności bagiennej, torfowiskowej, wodnej
i szuwarowej. Są to w większości przypadków (7 obiektów) śródleśne torfowiska: 3
w miejscowości Pęk, 2 w miejscowości Gózd, 1 w miejscowości Las Uchodów, dwa obiekty
to zarastające starorzecza Tanwi w miejscowości Derylaki oraz oczko śródpolne
w Krzeszowski Górnym.
Są to:
 „Krągłe Bagno” – o pow. ok. 10,00 ha położone we wsi Pęk,
 „Zadębiony Ług” – o pow. ok. 8,00 ha położone we wsi Pęk,
 „Sine Bagno” – o pow. 4,19 ha położone we wsi Pęk,
 „Biały Ług” – o pow. ok. 12,00 ha położone w odległości 400 m na południe od drogi
Nisko – Biłgoraj we wsi Las Uchodów,
 „Uchodów” – o pow. ok. 14,00 ha w odległości 600 m na południe od drogi Nisko –
Biłgoraj we wsi Las Uchodów,
 „Pod Gułajową Górą” – o pow. ok. 3,00 ha położone we wsi Las Uchodów,
 torfowisko śródleśne – o pow. ok. 8,00 ha położone we wsi Huta Nowa,
 starorzecze Tanwi – o pow. ok. 1,00 ha położone we wsi Derylaki,
 starorzecze Tanwi – o pow. ok. 2,00 ha położone we wsi Derylaki,
 oczko wodne – o pow. ok. 0,10 ha położone we wsi Krzeszów Górny.
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W wyniku przeprowadzonej w terenie lustracji w ramach inwentaryzacji przyrodniczej
proponuje się objęcie ochroną pomnikową szeregu kwalifikujących się obiektów na terenie
całej gminy. Z uwagi na ich znaczną liczbę, w niniejszym opracowaniu propozycje zostaną
przedstawione w znacznym uogólnieniu. Szczegółowe dane wraz z kartami ewidencyjnymi,
szkicami sytuacyjnymi lokalizacji i dokumentacją fotograficzną zawiera opracowanie
„Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gm. Harasiuki”.
Na terenie gminy proponuje się do ochrony pomnikowej 57 obiektów, w tym 53 chroniące
drzewa (45 pojedynczych i 8 grupowych). W sumie ochroną proponuje się objąć 67 drzew
(tym 22 w pomnikach grupowych) 11-tu gatunków. Spośród 11-tu gatunków najliczniej
reprezentowana jest lipa drobnolistna – 22 sztuki, dąb szypułkowy – 15 sztuk i wiąz
szypułkowy – 10 sztuk. Inne gatunki to: jawor i olsza czarna po 4 sztuki, klon zwyczajny
i brzoza brodawkowata po 3 sztuki, dąb czerwony i grusza polna po 2 sztuki, sosna zwyczajna
i grab zwyczajny po 1 sztuce.
Większość drzew rośnie wśród zabudowań gospodarskich, a tylko niewielka liczba przy
drogach (9 pomników 10 drzew) i wśród pól (7 pomników). Stan zdrowotny większości
drzew jest dobry. Ponadto zaprojektowano 4 pomniki chroniące stanowiska rzadkich
i chronionych roślin – 2 długosza królewskiego, 1 grążela żółtego i grzybieni białych.
Proponowane pomniki przyrody żywej znajdują się w miejscowościach: Banachy
(1 obiekt), Derylaki (3 obiekty – wszystkie powierzchniowe o pow. 1,08 ha, 0,05 ha, 0,01 ha),
Harasiuki (3 obiekty), Hucisko (2 obiekty), Huta Krzeszowska (7 obiektów), Huta Nowa
(8 obiektów), Huta Podgórna (1 obiekt), Huta Stara (2 obiekty), Krzeszów Górny (1 obiekt),
Łazory (12 obiektów), Maziarnia (1 obiekt), Nowa Wieś (8 obiektów), Pęk (3 obiekty, w tym
1 powierzchniowy – 0,04 ha), Ryczki, Szeliga, Żuk Nowy po 1 obiekcie, Sieraków
(2 obiekty). Ustanowienie form ochrony indywidualnej tj. użytków ekologicznych
i pomników przyrody leży w gestii Rady Gminy lub Wojewody.
Wszystkie proponowane formy ochrony przyrody posiadają karty ewidencyjne ze
szczegółowymi danymi, które zawiera „Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Harasiuki”. Ponadto proponowane rezerwaty „Szeliga” i „Mostki” oraz ZaklikowskoUlanowski Obszar Chronionego Krajobrazu znalazły się w projekcie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego jako tereny wchodzące
w skład docelowej sieci rezerwatów przyrody i Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów
Chronionych. Granice Zaklikowsko-Ulanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie
zostały jeszcze ostatecznie sprecyzowane.
Utworzenie nowych form ochrony przyrody zwiększy atrakcyjność gminy w ofercie
turystycznej, w ramach wypoczynku stacjonarnego i sobotnio-niedzielnego, wycieczek
rowerowych.
1.7. System powiązań ekologicznych – tereny otwarte
Na terenie gminy tworzą go korytarz ekologiczny Tanwi i doliny jej dopływów w postaci
zarośli łęgowych, ekosystemy łąkowe, ekosystemy leśne. Obszary te winny być chronione
przed zainwestowaniem, posiadają predyspozycje do pełnienia funkcji biotycznej – systemu
terenów otwartych w gminie dla zapewnienia pożądanego przewietrzania, migracji gatunków,
zachowania enklaw roślinności i ostoi zwierząt.
1.8. Ochrona przed zagrożeniem powodziowym
W zakresie ochrony przed powodzią ustala się konieczność odpowiedniego
zagospodarowania terenów zagrożonych wystąpieniem wód stuletnich tj. stosowania
ograniczeń w zainwestowaniu i preferowanie zagospodarowania rolniczego w formie
użytków zielonych.
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1.9. Ochrona klimatu akustycznego
Na terenie gminy problem związany z uciążliwością hałasu komunikacyjnego w zasadzie
nie istnieje. Celem uniknięcia na przyszłość tej uciążliwości, która może wyniknąć w miarę
nasilania się ruchu w szczególności na drodze wojewódzkiej Nr 858 wskazane jest:
 wprowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej,
 poprawa nawierzchni drogi od jakości której m.in. zależy poziom emisji hałasu,
 sytuowanie budynków mieszkalnych z zachowaniem odpowiednich odległości od dróg
publicznych w zależności od kategorii drogi.
W przypadku pojawienia się uciążliwości związanej z hałasem przemysłowym (usługi
tartaczne), potwierdzonej pomiarami natężenia hałasu niezbędna będzie jej eliminacja
poprzez zastosowanie osłon, ekranów, wyciszeń.
1.10. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się zasadę
honorowania, określonych stosownymi przepisami obszarów ograniczonego użytkowania dla
źródeł promieniowania tj. linii energetycznych i punktów zasilania.
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2. Polityka w zakresie ochrony środowiska kulturowego
2.1. Wytyczne ogólne
Przystępując do sformułowania wytycznych konserwatorskich posłużono się na wstępie
„Wytycznymi do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w planach
zagospodarowania przestrzennego” załączonych do pisma Ministerstwa Kultury i Sztuki
i Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
27.08.1981 roku. Zakładają one pięć modeli ochrony wartości kulturowych, w zależności od
wartości i rodzaju chronionego terenu:
Aochronę rezerwatową z pełną ochroną treści historycznych, form (np. linii
zabudowy, stopnia skupienia), substancji (np. zabudowy) i funkcji (np. uprawowe,
handlowe).
Bochronę częściową obejmującą przede wszystkim formy oraz w możliwym
zakresie treści, substancję i funkcje.
Eochronę elementów oraz pełną ochronę ekspozycji i treści historycznych,
w odniesieniu do formy ogólne zachowanie charakteru krajobrazowego, w tym
ochronę określonych elementów.
AR - archeologiczną.
Kochronę krajobrazową i zabezpieczenie otuliny w drodze zachowania dominacji
form tradycyjnych i harmonijnego nawiązania do nich (na zasadzie sąsiedztwa)
oraz zabezpieczenia właściwej ekspozycji dla stref A i B.
Ponieważ na terenie gminy nie występują zespoły zabytkowe o wybitnych wartościach nie
zdecydowano się na objęcie żadnego z wydzielonych obszarów ochroną rezerwatową (A).
Jedynym obszarem wyróżniającym się swymi walorami zabytkowymi i krajobrazowymi jest
Huta Krzeszowska z dominantą późnobarokowego drewnianego zespołu kościoła
parafialnego. W związku z tym proponuje się objęcie tego terenu (JARK 6) ochroną
częściową przewidzianą dla modelu B ochrony wartości kulturowych.
Inne obszary wyróżniające się walorami krajobrazowymi to JARK 5 - Maziarnia, JARK 7
- Huta Nowa, JARK 8 - Szeliga, JARK 11 - Gózd, JARK 14 - Rogóźnia, JARK 16 - Banachy,
JARK 18 - Żuk, JARK 20 - Derylaki, JARK 21 - Łazory, JARK 23 - Harasiuki, JARK 27 Sieraków, JARK 28 - Półsieraków, JARK 30 - Wólka-Kusze, JARK 33 - Ryczki, JARK 34 Hucisko, JARK 35 - Kolonia Hucisko, JARK 37 - Borowina, JARK 39 - Nowa Wieś i JARK
40 - Krzeszów Górny. Dla terenów tych przyjęto zakres ochrony określony dla strefy E. Ich
ochronę należy rozumieć jako nieagresywne planowanie rozwoju przestrzennego, a więc
konserwację i rewaloryzację starszej zabudowy o cechach zabytkowych (ujętej w rejestrach
i ewidencjach zabytków architektury i budownictwa) i dobrze osadzonej w krajobrazie, oraz
konieczność określenia skali, typu i formy nowej zabudowy w taki sposób, aby była
zharmonizowana z krajobrazem. W tym celu pożądanym by było opracowanie katalogu
proponowanej zabudowy indywidualnej, w którym wzięliby udział urbaniści, architekci
i historycy architektury. Proponując nowe modele budynków mieszkalnych i gospodarczych
należałoby nawiązać – przynajmniej bryłą i częściowo wyglądem zewnętrznym - do tradycji
budownictwa Lasowiaków czy jak chcą inni Borowiaków. Katalog taki mógłby powstać przy
współpracy z innymi gminami leżącymi na terenach „lasowiackich”.
Pogrupowanie jednostek wg walorów na strefy ochrony konserwatorskiej wymaga
dokładniejszego określenia koniecznych działań konserwatorskich w granicach
poszczególnych JARK-ów. Zgodnie z cytowanym wcześniej opracowaniem prof. Janusza
Bogdanowskiego działania takie dzielą się na ochronne (OCHR), konserwatorskie (KONS)
i rewaloryzacyjne.
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Działania ochronne oznaczają wszelkie inicjatywy zmierzające do zabezpieczenia wartości
kulturowych, w tym prawne (takie jak wpisy do rejestru zabytków zabytkowych zespołów
urbanistycznych, ruralistycznych lub dworsko - parkowych czy kościelnych i zapisy
w planach zagospodarowania przestrzennego). Postępowanie takie zrealizowane zostało
poprzez wpisy do rejestru zabytków i obowiązujące zapisy aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Drugi blok działań to wszelkie, ogólnie pojmowane, zabiegi konserwatorskie zmierzające
do zachowania substancji zabytkowej i utrzymania stanu wartościowej jednostki. Ponieważ na
terenie gminy brak – jak już stwierdzono wcześniej – jednostek o wybitnych walorach
krajobrazu kulturowego, dla żadnego z wybranych obszarów nie przewidziano takich działań.
Nie znaczy to, że nie należy ich podejmować w zabytkowych obiektach, które są chronione
wpisami do rejestru zabytków lub zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
Trzeci wreszcie sposób działania to rewaloryzacja, w ramach której można wydzielić:
 integrację (INTE), stosowaną wobec dużych, naruszonych już w pewnych zakresach
walorów,
 rekonstrukcję (REKN), w przypadku, gdy konieczne jest przywrócenie wartości
szczególnie ważnej jednostki,
 rekompozycję (RKOM), w sytuacji konieczności stworzenia właściwego sąsiedztwa
dla jednostek o dużych wartościach,
 kontynuację (KONT), gdy trzeba stworzyć harmonijne otoczenie dla zespołów
zabytkowych.
Proponuje się, aby we wszystkich wyróżnionych jednostkach (JARK–i 5, 6, 7, 8, 11, 14,
16, 18, 20, 21, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40) należy prowadzić działania rewaloryzacyjne
zmierzające do kontynuacji tradycji zagospodarowania terenu i budownictwa, w celu
stworzenia harmonijnego otoczenia dla zespołów i obiektów zabytkowych. Znaczenie będzie
miała w tym przypadku przede wszystkim funkcja i sposób zagospodarowania terenów oraz
zabudowa podlegająca ogólnemu planowaniu urbanistycznemu (co do bryły budynków –
forma, wysokość, nachylenie połaci dachowych).
Wszelkie działania konserwatorskie przy obiektach zabytkowych i rewaloryzacyjne
w wyróżnionych jednostkach architektoniczno - krajobrazowych winny być konsultowane
i akceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2.2. Strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego
Ostatnim etapem prezentowanego studium wartości krajobrazu kulturowego jest
wykonanie planu stref, który polega na stworzeniu w oparciu o waloryzację i wytyczne
koncepcji planu ochrony wartości kulturowych gminy Harasiuki. Modelowy plan może
zawierać, w zależności od wartości chronionych terenów, propozycję utworzenia rezerwatów
kulturowych (RK), parków kulturowych (PK), stref ochrony konserwatorskiej (SOK) i stref
ochrony tradycji (KONT), różniących się stopniem i rodzajem możliwej lub koniecznej
ingerencji w krajobraz kulturowy. Wartości JARK-ów na terenie gminy pozwoliły objąć ze
względu na walory widokowe i krajobrazowe strefą ochrony tradycji (KONT) JARK-i 6, 7
i 27. W przypadku wprowadzenia nowej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej należy
szczególną uwagę zwrócić na konieczność utrzymania walorów widokowych tych terenów.
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3. Polityka zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
W gminie Harasiuki podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo, na podstawie
diagnozy stanu istniejącego należy stwierdzić, że rolnictwo cechuje niska efektywność. Niska
efektywność rolnictwa w gminie wynika przede wszystkim z niekorzystnych warunków
glebowych, a więc bardzo słabej przydatności gleb do użytkowania rolniczego.
Gleby klasy V i VI, a więc najsłabsze bonitacyjnie stanowią 90% powierzchni użytków
rolnych, gleb klasy IV jest 10% powierzchni użytków rolnych. W strukturze zasiewów
największy udział posiadają zboża tj. ponad 75% powierzchni zasianej, warunki glebowe
sprawiły, że uprawiane są zboża o mniejszych wymaganiach glebowych oraz ziemniaki.
Struktura produkcji roślinnej nie jest dostosowana do skali produkcji poszczególnych
gospodarstw oraz do zasobów siły roboczej.
Dla podniesienia efektywności gospodarowania konieczne jest wprowadzenie
intensywnych upraw, pracochłonnych kierunków produkcji, które są najbardziej optymalne ze
względów ekonomicznych, a szczególnie biorąc pod uwagę słabe warunki glebowe gminy.
Do nich możemy zaliczyć warzywa korzenne, warzywa pod osłonami, truskawki oraz tytoń
i gryka.
Z informacji Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Oddział
w Nisku wynika, że na terenie gminy Harasiuki rolnicy są zainteresowani uprawą tytoniu
i w związku z tym powstaną grupy plantatorów tytoniu zrzeszające producentów tytoniu we
wsiach: Nowa Wieś i Krzeszów Górny. Zwiększy się również uprawa gryki, która uprawiana
jest głównie w Krzeszowie Górnym i jest jedną z bardziej ekonomicznych upraw na glebach
słabych.
Powstanie grup producentów przyczyni się do ukierunkowania produkcji rolnej w gminie
na gospodarkę rynkową oraz zwiększenie roli producentów.
W polityce przestrzennej dotyczącej produkcji zwierzęcej w związku ze znacznymi
zasobami paszowymi tj.: duży udział użytków zielonych należy dążyć do powiększania
pogłowia bydła i trzody chlewnej.
Strukturę agrarną gminy cechuje duże rozdrobnienie, liczba gospodarstw do 5 ha stanowi
59%. W porównaniu z gminami powiatu niżańskiego udział gospodarstw do 5 ha jest
mniejszy niż w pozostałych gminach, dość dużą grupę stanowią gospodarstwa powyżej 5 ha.
Docelowo w polityce gminy odnośnie struktury agrarnej gospodarstw rolnych powinny
powstać dwie grupy gospodarstw rolnych tj.: gospodarstwa, które będą zajmowały się
produkcją rolną oraz mniejsze gospodarstwa tzw. socjalne, które produkować będą na własne
potrzeby.
W grupie gospodarstw większych znajdują się gospodarstwa mające charakter produkcji
wielokierunkowy i współpracujące z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale –
Oddział Nisko. Takich gospodarstw jest 6 i posiadają one powierzchnię od 4,5 do 7,0 ha.
W polityce gminy należy dążyć do wielofunkcyjnego rozwoju i powstania nowych miejsc
pracy poza rolnictwem lub w działach związanych z rolnictwem.
Gmina Harasiuki dzięki dużym kompleksom lasów cechuje się wysokimi walorami
krajobrazowymi, posiada swoisty klimat z czystym powietrzem i dlatego stanowi atrakcyjne
miejsce wypoczynku dla ludzi pracujących i mieszkających w dużych miastach.
Gospodarstwa indywidualne na terenie gminy mogą korzystać z rozwoju agroturystyki, który
przyczyni się do uzyskania dodatkowych dochodów dla mieszkańców gminy.
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Podstawowym celem polityki przestrzennej dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej
gminy w oparciu o przedstawione uwarunkowania jest:
1. Stworzenie strukturalnych i przestrzennych warunków do utrzymania i umacniania
gospodarstw rolnych.
2. Zmiany struktury użytkowania ziemi rolniczej w kierunku wzrostu liczby gospodarstw
obszarowo większych, kosztem gospodarstw mniejszych małoefektywnych.
3. Powstanie większej grupy gospodarstw specjalistycznych i produkujących na sprzedaż
w celu wzrostu opłacalności produkcji rolnej.
4. Ukierunkowania produkcji rolnej na gospodarkę rynkową w dostosowaniu do obecnie
istniejących zapotrzebowań oraz uwzględniając programowe wejście Polski do Unii
Europejskiej. Grupy producentów tytoniu, które powstają we wsiach: Krzeszów Górny
i Nowa Wieś świadczą o potrzebie integracji rolników z rynkiem i zwiększeniu roli
producentów.
5. Ze względu na naturalne warunki kształtowanie produkcji przebiegać będzie
w następujących kierunkach:
 produkcja roślinna – kierunek zbożowo-okopowy, uprawa tytoniu, roślin
pastewnych, warzyw i truskawek,
 produkcja zwierzęca – chów bydła i trzody chlewnej.
W polityce dotyczącej kierunków zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
wydzielone zostały następujące obszary:
1. Obszar produkcji rolnej we wsiach Hucisko i Krzeszów Górny, występują na tym
obszarze najlepsze kompleksy gleb.
2. Produkcja zdrowej żywności będzie rozwijać się we wsiach położonych w otulinie
Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. Są to miejscowości Gózd, Maziarnia, Huta
Krzeszowska, Huta Podgórna, Huta Stara, Szeliga. Gleby użytków rolnych
charakteryzują się wysokim stopniem czystości tj.: naturalną zawartością metali
ciężkich oraz naturalną zawartością siarki. Biorąc pod uwagę warunki glebowe można
uprawiać na tym obszarze warzywa o niewielkich wymaganiach glebowych oraz
truskawek.
3. W większości miejscowości położonych wśród lasów posiadających wysokie walory
krajobrazowe proponuje się rozwój agroturystyki w miejscowościach: Sieraków,
Harasiuki, Łazory. Pobliskie lasy przyciągają amatorów wycieczek rowerowych
i pieszych, miłośników zbierania jagód i grzybów. Należy zadbać więc
o zorganizowanie bazy dla turystów zapraszanych do gospodarstw rolników. Rozwój
agroturystyki na tych terenach przyczyni się do zwiększenia dochodów mieszkańców
gminy.
4. Gleby organiczne występujące na terenie gminy w miejscowościach: Harasiuki,
Łazory, Huta Krzeszowska, Żuk Stary, Gózd, Huta Stara, Huta Nowa należy
pozostawić do użytkowania rolniczego.
5. Obszar projektowanych zalesień obejmuje gleby bardzo słabej jakości, położone
w enklawach śródleśnych, niedostatecznie wykorzystywane rolniczo. Wg Planu
Rolniczego Urządzenia Gminy Harasiuki powierzchnia gruntów do zalesienia wynosiła
1421 ha. Największe powierzchnie wskazane zostały w miejscowościach: Huta Nowa,
Łazory, Nowa Wieś oraz Sieraków.
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3.1. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 Obszary o glebach klasy III i IV stanowiące 10% użytków rolnych należy chronić gdyż
stanowią one bazę dla rolnictwa gminy.
 Gleby organiczne występujące na obszarze gminy powinny być szczególnie chronione
zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3.02.1995 r. Nie należy
ich przeznaczać na cele nierolnicze, na glebach tych zakładane są najczęściej użytki
zielone.
 Zapobiegać procesom degradacji i szkodom w produkcji rolnej z tytułu działalności
nierolniczej.
 Na cele nierolnicze powinny być przeznaczane nieużytki, a w przypadku ich braku
grunty o najniższych klasach bonitacyjnych.
 Nie dopuszcza się zalesień terenów zainwestowanych rolniczo oraz obszarów
zmeliorowanych o dobrych klasach bonitacyjnych oraz w środku rozłogu pól
uprawnych.
 W zakresie gospodarki rolnej na terenach położonych w zasięgu stref ochrony
pośredniej ujęć wodnych obowiązują ograniczenia wynikające z decyzji ustanawiającej
strefę.
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4. Polityka rozwoju społeczno – gospodarczego
4.1. Prognoza rozwoju demograficznego
Cele założone w „Studium” w sferze rozwoju społeczno – gospodarczego pozostają
w ścisłym powiązaniu z określeniem prognozy demograficznej.
Prognoza ma charakter szacunkowy i powstała na następujących przesłankach:
 Uwzględnienia specyficznych cech stosunków i zjawisk demograficznych określonych
przez GUS w prognozie dla kraju na lata 2000 – 2030 w ujęciu dla województwa
podkarpackiego i jego powiatów. Do zjawisk tych należą:
 obniżanie się wskaźnika przyrostu naturalnego, przede wszystkim ze względu na
spadek wskaźnika dzietności kobiet i malejącą liczbę urodzeń,
 wyraźne zahamowanie tendencji odpływu ludności wiejskiej do miast przewidywane do 2010 roku,
 wzrost długości trwania życia dla województwa podkarpackiego przewidywana jest
średnia:
2000 r. – 74,5 lat,
2010 r. – 75,9 lat,
2020 r. – 77,5 lat,
2030 r. – 78,2 lat,
 narastający proces „starzenia się” ludności (wzrost liczebności grupy wieku
poprodukcyjnego),
 ożywienie ruchu migracyjnego (do miast) przewidywane w latach 2010 – 2015.
 Oceny dynamiki rozwoju demograficznego miasta i gminy w latach 1992 – 1999 r.
przedstawionej w tabeli Nr 7. Gmina Harasiuki. Zmiany ogólnej liczby ludności
w latach 1992 – 1999 r. zamieszczonej w rozdziale: 5.1. Sytuacja demograficzna
gminy Harasiuki.
Po uwzględnieniu wyżej wymienionych przesłanek określono prognozę demograficzną dla
populacji gminy na okres 1999 – 2020 r.
Tabela Nr 1. Gmina Harasiuki. Prognoza demograficzna. Struktura ludności według płci
i wieku mieszkańców 1999 – 2020 r.
1999
ilość osób
[tys.]

Wyszczególnienie

Liczba ludności

Ludność w wieku
przed-produkcyjnym

Ogółem
w gminie

Ogółem
w gminie

do 18 lat

Ludność w wieku
produkcyjnym
18-60 K;
18-65 M

Ludność w wieku
poprodukcyjnym
K>60;
M>65

Ogółem
w gminie

Ogółem
w gminie

2005
ilość osób
[tys.]

%

2010
ilość osób
[tys.]

%

2015
ilość osób
[tys.]

%

2020
ilość osób
[tys.]

%

O

6565 100,0

6600 100,0

6640 100,0

6680 100,0

6720 100,0

M

3283

50,0

3300

50,0

3310

49,8

3320

49,6

3330

49,5

K

3282

50,0

3300

50,0

3330

50,2

3360

50,4

3390

50,5

O

1783

27,1

1750

26,5

1720

26,0

1700

25,5

1710

25,5

M

900

27,4

890

27,0

880

26,7

870

26,2

865

26,0

K

883

26,9

860

26,5

840

26,2

830

26,0

845

25,8

O

3720

56,7

3730

56,5

3770

56,5

3780

56,5

3790

56,0

M

2052

62,5

2060

62,4

2070

62,3

2070

62,3

2065

62,0

K

1668

50,8

1670

50,7

1700

50,8

1710

50,5

1695

50,7

O

1062

16,2

1120

17,0

1150

17,5

1200

18,0

1220

18,2

M

331

10,1

350

10,6

360

11,0

380

11,5

390

12,0

K

731

22,3

770

22,8

790

23,0

820

23,5

830

23,5

Wskaźnik obciążenia demograficznego
ogółem dla gminy:

%

76,0

76,9

76,2

76,7

77,3

127
Z w/w szacunków prognostycznych wynikają następujące tendencje w kształtowaniu się
zmian demograficznych:
 wzrost liczby mieszkańców w gminie jest spory – dynamika rozwoju demograficznego
pomiędzy 1992 r. i 1999 r. osiąga 103,8% tj. 246 osób w ciągu 7 lat,
 średnioroczny przyrost liczby ludności wynosi za okres analizowanych 7 lat 35 osób na
rok,
 ujemne saldo migracji zewnętrznej w gminie (w granicach -20 do -38) oraz ujemny
przyrost naturalny w analizowanym okresie nie rokuje większego przyrostu liczby
mieszkańców gminy,
 hipotetycznie, uwzględniając ruchy naturalne i migracje ludności gminy, zakłada się, że
liczba ludności w okresie 1999 – 2020 r. wzrośnie o ok. 150 osób,
 przyrost liczby ogólnej ludności będzie równomierny w ciągu okresu prognostycznego,
 na koniec 2020 r. zarysowuje się przewaga liczby kobiet – co zakłada prognoza
demograficzna dla kraju na lata 2000 – 2030 (opracowana przez GUS),
 struktura wiekowa będzie się przekształcać zgodnie z przewidywanymi tendencjami tj.
w kierunku zmniejszania się udziału grupy w wieku przedprodukcyjnym i przesuwaniu
się roczników do pozostałych dwu grup (wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego), co
w efekcie da pogłębienie zjawiska „starzenia się” populacji,
 wskaźnik obciążenia demograficznego wzrośnie o 1,3 punkta,
 do miejscowości, które mają uwarunkowania do prawidłowego rozwoju demograficznego zaliczyć należy większe ludnościowo miejscowości w gminie, wykazujące
przy tym korzystne wskaźniki ruchu naturalnego i migracji. Zaliczyć do nich należy:
Harasiuki, Łazory, Krzeszów Górny, Hucisko, Huta Krzeszowska, Gózd,
 hipotetyczny obraz przekształceń ogólnej liczby mieszkańców gminy Harasiuki
w okresie od 2000 do 2020, stawia w korzystnym świetle jej rozwój demograficzny.
4.2. Prognoza zmian jakości życia mieszkańców
4.2.1. System obsługi ludności gminy
Zakłada się trzystopniowy system obsługi mieszkańców:
I poziom elementarny
Miejscowości: Banachy, Derylaki, Kusze, Maziarnia, Półsieraków, Rogóźnia, Ryczki,
Sieraków, Szeliga, Wólka, Żuk Nowy, Żuk Stary.
Wyposażenie w usługi: sklep spożywczo – przemysłowy, kiosk, ewentualne usługi
rzemiosła bytowego, sala zebrań – remiza (punkt biblioteczny).
II poziom podstawowy
Miejscowości: Gózd, Hucisko, Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Huta Podgórna, Huta
Stara, Łazory, Nowa Wieś.
Wyposażenie w usługi: oprócz urządzeń poziomu I, występuje przedszkole (oddział „0”
w szkole), szkoła podstawowa, gimnazjum, zakład opieki zdrowotnej, klub – świetlica,
biblioteka (filia), mała gastronomia – bar, usługi rzemiosła, drobnej wytwórczości, boisko
sportowe, klub sportowy.
III poziom ponadpodstawowy
Miejscowości: Harasiuki i ośrodek wspomagający: Krzeszów Górny.
Wyposażenie w usługi: do usług poziomu I i II dochodzą: przychodnia zdrowia – ośrodek,
apteka, GOK kino, restauracje, zakład usług komunalnych, wyspecjalizowane zakłady
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usługowe i rzemieślnicze, produkcyjne, struktury administracji samorządowej i gospodarczej,
ośrodki rekreacji i wypoczynku.
Zakłada się utrzymanie dotychczas ukształtowanego systemu obsługi ludności gminy,
wynikający przede wszystkim z rzeczowego wyposażenia ośrodków. Należy zakładać, że
wyposażenie to zwłaszcza w Harasiukach i Łazorach, ma perspektywę wzbogacenia związaną
z kierunkiem rozwoju turystyki i rekreacji pobytowej w gminie.
4.2.2. Standardy obsługi ludności
Rozwój infrastruktury społecznej pozostawać będzie w prostej zależności od:
 przyrostu liczby użytkowników urządzeń obsługi,
 konieczności poprawy dostępności do usług,
 wymogów w zakresie poprawy standardów obsługi ludności.
Hipotetycznie zakłada się następujące standardy obsługi ludności w zakresie:
Oświata i wychowanie przedszkolne
Szkoły podstawowe i gimnazja
Liczebność grupy wiekowej objętej obsługą w tym zakresie tj. w wieku szkoły
podstawowej i gimnazjum (tj. 6 – 15 lat) stanowić będzie docelowo (2020 r.) około 10%
ogółu liczby mieszkańców gminy tj. 650 – 670 osób. Jest to wielkość poniżej średniej
wskaźnika przyjmowanego w statystyce tj. 12,5%. Przy istniejącej liczbie miejsc
uczniowskich nie zachodzi potrzeba tworzenia nowych miejsc, a nawet w mniejszych
szkołach w Sierakowie (filia SP w Harasiukach) i Góździe może występować niedobór dzieci.
Zakłada się, że sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie będzie taka jak
obecnie tj.:
 SP Harasiuki (bez szkoły filialnej w Sierakowie),
 SP Hucisko,
 SP Huta Krzeszowska,
 SP Krzeszów Górny,
 SP Gózd.
System obsługi w związku z rozpoczętą reformą został dokładnie przeanalizowany przy
jego tworzeniu i nie zakłada się jego zasadniczych przekształceń. System będzie nadal oparty
na zorganizowanym dowozie dzieci do szkół. Natomiast baza lokalowa obiektów szkolnych
wymagać będzie inwestycji w dziedzinie oświaty zwłaszcza w pełnowymiarowe sale
gimnastyczne w szkołach gimnazjalnych.
Wychowanie przedszkolne
Mimo, że liczba dzieci korzystających z przedszkoli będzie nieco mniejsza zakłada się
utrzymanie istniejącej sieci placówek wychowania przedszkolnego tj. oddziałów „0” przy
szkołach podstawowych. Jest ku temu uzasadnienie wystarczającej liczby uczestników dla
utrzymania sieci obsługi, a także zapotrzebowanie społeczne.
Szkolnictwo średnie
Sieć szkół tak jak w istniejącym układzie – miejscowości poza terenem gminy: Rudnik,
Nisko, Biłgoraj, Stalowa Wola.
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Ochrona zdrowia
Wprowadzony w 1999 r. zreformowany system opieki zdrowotnej, przewidywany do
ewentualnej modernizacji, zakłada przede wszystkim lepszą dostępność do lekarza
pierwszego kontaktu. W gminie Harasiuki, gdzie mamy do czynienia z dużym stopniem
rozproszenia osadnictwa sprostanie temu wymogowi nie jest łatwe. Nie mniej ustalona
w wyniku reformy sieć placówek służby zdrowia, znalazła akceptację społeczną i nie
spowodowała właściwie zmian w rozmieszczeniu placówek i zasięgach rejonów obsługi.
Podobnie obsługa w zakresie usług szpitalnictwa, przychodni specjalistycznych – dostępność
do nich pozostała bez zmian, zmienił się tylko układ administracyjny.
Opieka społeczna
Stanowi jedną z podstawowych sfer problemowych rozwoju gminy i powiązana jest ze
skalą bezrobocia w rejonie. Prognoza (jak i obecna sytuacja) demograficzna gminy wskazuje
na proces starzenia się ludności i ubożenia społeczeństwa. Podstawą działania w łagodzeniu
problemów w tym zakresie będą wyłącznie odpowiednie środki finansowe, przy czym nie
chodzi tu o środki na opiekę społeczną. Skuteczniejsze bowiem w przeciwdziałaniu ubóstwu
w sytuacji gminy, byłyby środki na tworzenie nowych miejsc pracy, restrukturyzacji
rolnictwa, rozwój turystyki i rekreacji.
Kultura
Utrzymanie istniejącej sieci placówek kultury GOK–u, sieci bibliotek, to program
minimum w tym zakresie. Winno się zakładać rozwój form i atrakcyjności działań tych
placówek, co wiąże się z potrzebą zwiększenia nakładów z budżetu gminy. W działaniach
w kierunku kultury w gminie należy wykorzystać zaangażowanie społeczności lokalnej.
Podniesienie poziomu obsługi w zakresie kultury to istotny czynnik uatrakcyjnienia gminy
w aspekcie założeń kierunku rozwoju turystyki i rekreacji.
Sport i turystyka
Sport
Działania służące rozwojowi sportu w gminie, a szczególnie zorganizowanie boiska
w Harasiukach, winny być prowadzone ze świadomością, że podstawową szansą rozwoju
gminy jest dalszy rozwój rekreacji i turystyki, a więc rozwój bazy urządzeń sportowych.
To bardzo istotne działanie podniesienia atrakcyjności na rzecz gminy. Ponadto działania
prowadzące do krzewienia sportu w gminie są istotnym elementem w zapobieganiu
przestępczości wśród młodzieży.
Turystyka
Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze środowiska oraz istniejącą bazę
urządzeń obsługi, to bardzo poważna szansa rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy.
Uzupełnieniem tej szansy winna stać się również agroturystyka, jako bezpośredni efekt
działań mieszkańców dla rozwoju gminy. Temu celowi służy wskazanie w Studium terenów
dla rozwoju rekreacji i wypoczynku, agroturystyki, terenów dla zabudowy letniskowej.
Polityka władz gminnych winna zdążać do przygotowania tych terenów pod uwzględnienie
wyposażenia infrastrukturalne. Rozwój gminy w tej sferze będzie generował miejsca pracy
i winien przyciągnąć inwestorów z zewnątrz.
Zaznaczyć należy jednak, że prawidłowa polityka w kierunku rozwoju turystyki to front
sprzężonych działań związanych z rozwojem usług sportu, kultury, handlu, gastronomii,
komunikacji, regionalnego rzemiosła i drobnej wytwórczości.
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Handel, gastronomia, rzemiosło
Handel
Nasycenie placówkami, w powiązaniu z rozwojem turystyki winno ulec istotnej poprawie
zwłaszcza jeśli chodzi o podaż towarów i stan techniczny obiektów. Szanse rozwoju w tym
zakresie mają jednostki o większej liczbie ludności.
Gastronomia
Rozwój tych usług ma powiązanie z rozwojem funkcji turystyki i wypoczynku. Duże
szanse dotyczą miejscowości: Harasiuki, Łazory, Krzeszów Górny, Gózd. Rozwój usług
gastronomii należy zakładać w powiązaniu z terenami wskazanymi dla rozwoju turystyki
i miejscowości agroturystycznych.
Rzemiosło
Popierać należy i promować każdą inicjatywę tworzenia usług rzemiosła i drobnej
wytwórczości zwłaszcza związanych z usługami bytowymi, obsługą rolnictwa, leśnictwa
(usługi związane z pielęgnacją lasów, skupem runa leśnego, pozyskiwaniem drewna),
rzemiosła tradycyjnego dla rejonu (koszykarstwo, wikliniarstwo, stolarstwo).
4.3. Prognoza rynku pracy
Podstawową przesłanką do określenia potencjału zasobów pracy jest liczebność grupy
wieku przedprodukcyjnego mieszkańców w okresie prognostycznym. Prognoza zakłada, że
przyrost liczby ludności w grupie wieku produkcyjnego w okresie 1999 – 2020 r. wynosić
będzie 70 osób. Wynika stąd, że przyrost zasobów pracy będzie bardzo niewielki i będzie
rozkładał się równomiernie przez okres prognostyczny.
Zakładany wskaźnik aktywności zawodowej będzie wynosił około 66% (obecnie ok. 67%).
W związku z powyższym hipotetycznie określić można, że docelowo zasoby pracy wynosić
będą ok. 2600 osób (obecnie 2580 osób). Hipotetycznie założyć należy, że w gminie nie
nastąpi zwiększenie zasobów pracy, co ma związek ze zjawiskiem spadku przyrostu
naturalnego i „starzenia się” ludności gminy.
W szacowaniu zmian prognozowanego rynku pracy podkreślić należy, że ograniczeniu
ulegnie tzw. zjawisko „dwuzawodowości” – przede wszystkim brak miejsc pracy doprowadzi
do regulacji w tym zakresie. Z drugiej strony zjawisko to pogłębia przeludnienie w rolnictwie.
Na zwiększenie zatrudnienia w rolnictwie nie ma w gminie Harasiuki przesłanek –
rolnictwo rozdrobnione, o słabych warunkach przyrodniczo – glebowych, nie będzie w
stanie utrzymać większej liczby mieszkańców. Potencjalne źródło zatrudnienia dla gminy
to rozwój turystyki i rekreacji, agroturystyki, gospodarki leśnej i drobnej wytwórczości.
Najpoważniejszym problemem w zagospodarowaniu zasobów pracy będzie ograniczenie
zjawiska bezrobocia.
Na ograniczenie bezrobocia w gminie wpływać będą działania władz szczególnie
samorządowych w kierunku wzmocnienia miejscowego rynku pracy. Do działań takich
zaliczyć należy:
 strategia podmiotów gospodarczych działających w pobliskich ośrodkach miejskich
w Biłgoraju, Nisku, Rudniku i Stalowej Woli,
 promowanie gminy celem przyciągnięcia kapitału zewnętrznego,
 działania władz gminnych i powiatowych w kierunku realizacji zamierzeń służących:
 zabezpieczeniom przeciwpowodziowym Tanwi co wzmocni szansę rozwoju
rekreacji i turystyki,
 rozwojowi infrastruktury technicznej,
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 działania w kierunku popierania inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem
zawodowym ludności do potrzeb rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu
absolwentów przez podnoszenie poziomu wykształcenia, zwiększanie aktywności
zawodowej bezrobotnych (grupy interwencyjne, prace publiczne).
Kierunki rozwoju rynku pracy w gminie winny zakładać:
 dążenia do ukierunkowania własnego rynku pracy na obsługę turystyki i wypoczynku,
rzemiosła bytowego, wytwórczość związana z wykorzystaniem lokalnych zasobów
drewna, wikliny, runa leśnego, oraz przetwórstwa miejscowej produkcji rolnej,
 do 2020 roku proporcje zatrudnienia w gospodarce narodowej winny ulec
przekształceniu w kierunku zwiększenia zatrudnienia w łowiectwie i leśnictwie,
działalności usługowej (obsługa turystyki),
 przeważać będzie nadal zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym, edukacji, handlu
i naprawach,
 znaczna ilość miejsc pracy dla mieszkańców gminy pozostawać będzie poza granicami
gminy – ocenia się je na około 30% pracujących, bowiem gmina nadal będzie pełnić
funkcję sypialnianą dla pobliskich miast.
Rynek pracy gminy charakteryzować się będzie:
 relatywnie młodymi zasobami pracy – przejście roczników wyżu demograficznego do
wieku produkcyjnego,
 dość dobrze wykształconą kadrą zawodową, zwłaszcza na poziomie wykształcenia
średniego.
4.4. Hipoteza warunków mieszkaniowych
4.4.1. Rozwój mieszkalnictwa
Uzależniony będzie od potrzeb wynikających z rozwoju demograficznego, czyli przyrostu
liczby mieszkańców, zmian struktury wiekowej (ilości osób w wieku zakładania rodzin).
Z prognozy demograficznej wynika, że potrzeby nowych mieszkań docelowo wynosić
będą ogółem: 270 mieszkań.
W kształtowaniu się zmian w zasobach mieszkaniowych w gminie występować będzie
zjawisko „rozgęszczania” ludności w mieszkaniach. Zakłada się dążenie do osiągnięcia
wskaźnika 3,5 osoby na 1 mieszkanie oraz 19 m2 powierzchni mieszkania na 1 osobę.
Poniższe zestawienie przedstawia hipotetyczne zmiany kształtowania się zasobów
mieszkaniowych w gminie Harasiuki.
Tabela Nr 2. Gmina Harasiuki. Przyrost zasobów mieszkaniowych w latach 1999 – 2020 r.
Przeciętnie
Wyszczególnienie

Ogółem
gmina

Rok

Mieszkania

Pow. użytkowa
mieszkań w tys. m2

Izby

Liczba osób na:

Pow. użytkowa
mieszk. na 1 osobę

1 izbę

1 mieszkanie

1999

1610

109,9

4980

17,3

1,27

3,94

2005

1730

115,0

5200

17,5

1,25

3,80

2010

1790

119,0

5300

18,0

1,23

3,70

2015

1850

120,0

5500

18,5

1,20

3,60

2020

1880

130,0

5800

19,0

1,15

3,50
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4.4.2. Polityka mieszkaniowa
Docelowy przyrost zasobów mieszkaniowych wymagać będzie ze strony władz gminnych
przede wszystkim zabezpieczenia odpowiednich terenów dla budownictwa, pod względem
przygotowania planistycznego i wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
Analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Harasiuki, pozwala stwierdzić, że ustalenia planu dotyczące terenów rozwoju budownictwa
mieszkaniowego należy uznać za prawidłowe i kontynuować je w dalszych opracowaniach.
Nie ma uwarunkowań dla zwiększania intensywności zabudowy. Szczególnie istotnym
kierunkiem rozwoju budownictwa w gminie jest rozwój budownictwa letniskowego.
Realizację budownictwa nadal rozkładać się będzie na dwie grupy inwestorów:
 Budownictwo indywidualne. Około 95% hipotetycznego przyrostu mieszkań,
realizowanych środkami własnymi mieszkańców, budownictwo o niskiej intensywności jednorodzinne i zagrodowe.
 Budownictwo komunalne. Około 5% hipotetycznego przyrostu mieszkań przewidzieć
należy do realizacji ze środków samorządowych dla najuboższej ludności, oraz na
mieszkania dla nauczycieli, lekarzy i innej kadry potrzebnej w samorządzie. Potrzeby
takich mieszkań nie będą prawdopodobnie maleć. Może to być adaptacja budynków
istniejących na cele mieszkaniowe. Na realizację potrzeb mieszkaniowych wpływ będą
miały działania dotyczące tworzenia nowych systemów finansowania mieszkalnictwa.
Ustalenia szczegółowe dotyczące intensywności wykorzystania terenów, struktury
zabudowy, w dostosowaniu do potrzeb bieżących winny być określone na etapie sporządzania
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
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5. Polityka rozwoju systemu transportowego
5.1. Ustalenia podstawowych działań dla poprawnego funkcjonowania
i rozwoju systemu transportowego
Jako podstawowe kierunki działań dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sieci
drogowej w gminie Harasiuki wyznacza się:
 weryfikacja istniejącego układu komunikacyjnego przeprowadzona zgodnie
z obowiązującymi ustawami,
 modernizacja sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 utrzymanie istniejącej substancji drogowej w stanie umożliwiającym nieprzerwane
i bezpieczne korzystanie z dróg przez wszystkich użytkowników,
 poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 analiza możliwości budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
 współpraca z samorządem powiatowym i samorządem wojewódzkim,
 uzyskiwanie środków finansowych pomocowych z funduszy przeznaczonych na
rozwój obszarów wiejskich.
5.1.1. Weryfikacja istniejącej sieci drogowej
Obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. ustawa o drogach publicznych wprowadziła nowy
podział dróg na cztery kategorie. W ślad za nią Rozporządzeniem Rady Ministrów ustalony
został wykaz dróg krajowych i wojewódzkich.
Natomiast procedur prawnych wymagają drogi powiatowe i gminne. Zaliczenie do
kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu
z marszałkiem województwa po zasięgnięciu opinii rady gminy oraz opinii sąsiednich
powiatów. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po
zasięgnięciu opinii rady powiatu. Drogi nie zaliczone do żadnej kategorii stają się w myśl
ustawy drogami wewnętrznymi, zarządzanymi przez właściwego zarządcę terenu.
Weryfikacja sieci dróg powiatowych i gminnych staje się koniecznością, jak również
w zdecydowany sposób pozwoli odpowiednim zarządom drogowym przyjąć i prowadzić
politykę finansową na utrzymanie i remonty dróg.
5.1.2. Modernizacja sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Generalnie negatywnym uwarunkowaniem modernizacji sieci dróg transportu lokalnego
jest zbyt mała szerokość pasów drogowych, zwłaszcza jezdni i poboczy, jak również
niejednorodność przekroju poprzecznego.
Zadania gminy koncentrować się winny na poszerzaniu jezdni do normatywnych
szerokości, nadawaniu drogom wymaganego w zależności od klasy i funkcji przekroju
poprzecznego, prawidłowym geometrycznym trasowaniu oraz budowie i odbudowie
nawierzchni asfaltowych.
Kluczowe znaczenie dla siedziby gminy stanowi droga wojewódzka Nr 858. Modernizacja
odcinka tej drogi na terenie gminy Ulanów pozwoliłaby na skrócenie o kilka kilometrów
połączenia Harasiuk z Niskiem i Stalową Wolą.
Ponadto 66% dróg gminnych wymaga położenia nawierzchni asfaltowych z pełną
modernizacją pasów drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowo wykonanej
podbudowy, jako podstawowej nośnej części nawierzchni, przenoszącej obciążenia
zewnętrzne.

134
5.1.3. Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowych
Jakość nawierzchni drogowych jest ogólnie niezadowalająca, a co gorsze następuje bardzo
szybka degradacja nawierzchni w czasie. Jest to spowodowane z jednej strony wzrastającym
obciążeniem ruchu, a z drugiej strony niezwykle niskimi nakładami na drogi przez ostatnie
lata, co powoduje szybkie narastanie zaległości remontowych i dekapitalizację majątku
drogowego. Główne niekorzystne cechy nawierzchni to: nierówności, a zwłaszcza powstałe
w ostatnich latach koleiny, brak odpowiedniej szorstkości i adekwatnej do obciążeń nośności.
Na degradację stanu istniejącego dróg duży wpływ ma niekompleksowe wykonanie robót
drogowych, a przede wszystkim brak oczyszczania i udrażniania przydrożnych rowów
i przepustów, oraz zawyżone pobocza ziemne uniemożliwiające szybki odpływ wód
opadowych z jezdni. Brak prawidłowego odwodnienia jezdni powoduje także wzrost
zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pracach utrzymaniowych i remontowych
należy zwrócić szczególną uwagę na odwodnienie dróg. Utrzymywanie wszystkich dróg na
tym samym poziomie nie jest wskazane z przyczyn ekonomicznych. Określenie poziomu
utrzymania należeć będzie do właściwych zarządów drogowych, które z kolei określać będą
potrzeby finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki drogowej.
5.1.4. Drogi transportu rolniczego
Do zadań modernizacyjnych należałoby włączyć sieć dróg transportu rolniczego.
Proponuje się przyporządkowanie istniejących dróg rolniczych klasyfikacji funkcjonalnej,
która może stać się pomocna dla właściwego projektowania sieci z uporządkowaniem jej na
obszarach wiejskich oraz podejmowaniu decyzji odnośnie kolejności modernizacji.
Klasyfikacja funkcjonalna dróg rolniczych:
 główne drogi rolnicze: drogi publiczne powiatowe i lokalne pełniące funkcję
zbiorczych dróg rolniczych,
 drogi zbiorcze: drogi nie publiczne, zbiorcze niższego rzędu, przejmujące ruch z dróg
pomocniczych,
 drogi pomocnicze: tzw. technologiczne, umożliwiające dojazd bezpośrednio do pól.
Ustalone funkcje pozwolą na dostosowanie geometrii, (głównie przekroju poprzecznego)
do przewidywanego natężenia ruchu i parametrów korzystających z nich pojazdów a także na
ustalenie grubości nawierzchni. Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać
poszczególne odcinki sieci dróg transportu rolniczego, zapewniające warunki dojazdu do pola
zmechanizowanego sprzętu i maszyn rolniczych oraz przystosowanie ładowności środków
transportowych przedstawia:
Tabela Nr 1. Wymagania techniczne dróg transportu rolniczego.
Klasa funkcjonalna

Klasa techniczna

Przekrój drogi

Szerokość jezdni (m)

Obciążenie
nawierzchni (kN/oś)

Rodzaj
nawierzchni

główne

Z lub L

dwupasowa

5,5

80

twarde
ulepszone

zbiorcze

L lub D

dwupasowa
jednopasowa

5,0
3,5
z zatokami mijania

60

utwardzona

pomocnicze

D

jednopasowa

3,0 lub 3,5

nie określa się

gruntowa
ulepszona

Koszt budowy nowych dróg przy niewielkim ruchu lokalnym (sezonowe obciążenie
ruchem) powodują, że planowanie rozwoju dróg obsługujących rolnictwo powinno odbywać
się w oparciu o istniejącą sieć połączeń. Program modernizacji winien uwzględniać kolejność
zgodną z klasą funkcjonalną:
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 drogi główne – położone w ciągu dróg powiatowych (publicznych),
 drogi zbiorcze,
 drogi pomocnicze – bezpośredniej obsługi pól.
Wskazane jest dla dróg zbiorczych stosowanie tanich konstrukcji nawierzchni
z materiałów odpadowych i miejscowych oraz określenie trwałości nawierzchni mając na
uwadze sezonowość obciążenia ruchem. Warunkiem takiego działania jest przeprowadzenie
remontów w czasie nasilenia prac polowych i po sezonie.
Drogi pomocnicze, ze względu na to, że obsługują niewielkie powierzchnie użytków
rolnych i mogą być czasowo zmienione, w zasadzie nie powinny być trwale umocnione. Prace
utrzymaniowe na tych drogach będą wystarczające, jeżeli sprowadzą się do profilowania
z odwodnieniem i ewentualnym ulepszeniem nawierzchni gruntowej przez stabilizację
mechaniczną. Wymagane jest, aby wszystkie drogi rolnicze, bezpośrednio połączone
z drogami publicznymi miały na odcinkach co najmniej 50 m nawierzchnię twardą
powodującą wstrząsowe oczyszczanie kół pojazdu oblepionych ziemią.
Wiele dróg można wykonać sposobem gospodarczym, tym bardziej, że w rolnictwie
istnieją ku temu pewne możliwości techniczne (np. mechaniczna stabilizacja gruntu) pod
warunkiem zapewnienia fachowego, kontrolowanego wykonawstwa tych robót. Racjonalne
ukształtowanie sieci dróg transportu rolniczego i poprawa ich stanu technicznego przyczyni
się do osiągnięcia szeregu korzyści:
 obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych przez zmniejszenie
zużycia ilości paliwa, ogumienia, zwiększenie trwałości i niezawodności pojazdów,
obniżenie kosztów i częstotliwości napraw,
 oszczędności czasu, ludzi, sprzętu i przewozu ładunków dzięki zwiększeniu prędkości
jazdy,
 oszczędności na kosztach przewozu wynikającej z wykorzystania nominalnej
ładowności pojazdów,
 zmniejszenie strat w uprawach przez likwidację stałych lub czasowych objazdów
nieprzejezdnych odcinków dróg,
 zwiększenie intensywności produkcji rolnej na terenach trudnodostępnych.
5.1.5. Bezpieczeństwo ruchu
Na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego istotny wpływ ma zarządzanie
i organizowanie ruchu dla każdej kategorii dróg.
Cztery szczeble zarządzania drogami i trzy szczeble zarządzania ruchem wymagać będą
umiejętności koordynacji i negocjacji, przy niejednokrotnie wspólnych lub rozbieżnych
interesach. Jednolitość informacji drogowej na wszystkich kategoriach dróg, czytelność
oznakowania poziomego i pionowego, instalowanie urządzeń sterujących ruchem pieszym jak
również urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz stosowanie prawidłowych rozwiązań drogowo –
ruchowych winny być przedmiotem bieżącej współpracy służb i administracji drogowej
wszystkich szczebli.
Wg ustawy o drogach publicznych zarządzanie drogami publicznymi może być
przekazywane między zarządcami w trybie porozumień. Taka regulacja prawna stwarzać
będzie ogromne możliwości, dzięki którym samorządowe władze gminne, powiatowe
i wojewódzkie oraz administracja państwowa mogą na różnych obszarach wypracować
najdogodniejsze rozwiązania dotyczące zarządzania organizacją ruchu.
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Główne działania poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego objąć powinny:
 oznakowanie pionowe i poziome,
 oznakowanie prowadzonych robót drogowych,
 zapewnienie widoczności na skrzyżowaniach,
 likwidację kolein na nawierzchniach drogowych,
 stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 tzw. „uspokojenie ruchu” na drogach szczególnie obciążonych ruchem, przechodzącym
przez tereny zabudowane,
 segregację ruchu kołowego, rowerowego i pieszego,
 wdrożenie systemu kontroli ciężaru przeciążonych pojazdów ciężarowych.
5.1.6. Ruch pieszy i rowerowy
Potrzeba oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych jest
koniecznością, a tworzenie systemów niezależnych dla obu użytkowników jest w pełni
uzasadnione. Aby wydatnie ograniczyć istniejące zagrożenie ruchu pieszego i zapewnić
niezbędną wygodę poruszania się, celowym staje się budowa chodników przy wszystkich
kategoriach dróg na odcinkach przechodzących przez tereny zabudowane oraz jako dojścia do
przystanków autobusowych. Zastępczym, lecz nie całkowicie bezpiecznym azylem dla
pieszych są bitumiczne pobocza jezdni przy drogach o charakterze dróg zamiejskich.
W planowaniu sieci ścieżek rowerowych należy brać pod uwagę dwa aspekty – natężenie
ruchu rowerowego i samochodowego, oraz atrakcyjność pod względem turystycznym
i rekreacyjnym.
Z tych względów należy założyć budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
Nr 42565 od miejscowości Huciska do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 858 i dalej
przez Harasiuki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 42557.
Ze względu na walory rekreacyjno – turystyczne celowym będzie budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 42557 przez miejscowość Łazory wzdłuż rzeki
Tanwi. Należy również kontynuować budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej
Nr 42558 na terenie zwartej zabudowy w miejscowości Harasiuki. Wzdłuż tej drogi celowe
jest wykonanie również ciągu rowerowego.
Dla proponowanej sieci dróg rowerowych nie ma praktycznie ograniczeń terenowych,
szerokość pasa drogowego 12,0 do 20,0 m jest praktycznie wystarczająca dla budowy ścieżek
rowerowych.
5.1.7. Miejsca parkingowe
Ważnym elementem sieci drogowej są miejsca wyznaczone dla postoju pojazdów
samochodowych. Parkowanie pojazdów samochodowych ze względu na bezpieczeństwo
ruchu powinno odbywać się na wyznaczonych do tego celu placach.
W pobliżu punktów usługowych, szkół, miejsc kultu religijnego, urzędów itp. Niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania tych obiektów jest budowa parkingów. Pilnym zadaniem
jest budowa parkingów przy drodze wojewódzkiej 858 w pobliżu kościoła. Drugoplanowym
jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy Urzędzie Gminy i przy szkole
w Harasiukach.
5.1.8. Współpraca samorządów i fundusze pomocowe
Opracowanie perspektywicznego planu rozwoju gminy z uwzględnieniem dróg gminnych
jest warunkiem starań o środki pomocowe (krajowe i zagraniczne) z funduszy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, funduszów rozwoju obszarów wiejskich PHARE
i SAPARD, jak również Banku Światowego. Z uwagi na to, celową jest współpraca
i współdziałanie samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Ponadto połączenie
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posiadanych środków finansowych, wzajemna partycypacja w kosztach na rzecz dróg
przebiegających przez teren gminy mogłaby skutecznie przyśpieszyć proces modernizacyjny.
Należy przewidywać zawieranie wspólnych porozumień między poszczególnymi zarządami
dróg na realizację większych robót drogowych, tak aby można było etapowo przeprowadzać
kompleksowe prace modernizacyjne.
5.2. Komunikacja kolejowa
5.2.1. Linia kolejowa normalnotorowa
Opublikowany został w Dz.U. Nr 13 z dnia 29 luty 2000 r. wykaz linii kolejowych, które
ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie
państwowe. Pozostałe są liniami o znaczeniu lokalnym i do nich przypisana została linia
Stalowa Wola Południe – Zwierzyniec. Dokonany podział warunkuje działalność
inwestycyjną i utrzymanie.
Dotacje z budżetu państwa kierowane będą na finansowanie budowy i modernizacji linii
o państwowym znaczeniu, natomiast linie o znaczeniu lokalnym, zgodnie z ustawą
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP mogą
być przekazywane nieodpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego lub sprzedawane
przedsiębiorstwom.
5.2.2. Linia kolejowa szerokotorowa LHS
Nowa orientacja polityki transportowej państwa wskazuje na konieczność oddziaływania
w rozłożeniu zadań przewozowych na poszczególne gałęzie systemu przy szczególnej
promocje kolei. Dla osiągnięcia równowagi między transportem drogowym a koleją
niezbędna jest poprawa efektywności kolei a szczególnie szersze wsparcie przewozów
kombinowanych.
Założenia polityki transportowej państwa rokują aktywizację tranzytowych przewozów
towarowych linią szerokotorową (LHS) o zasięgu regionalnym i międzyregionalnym,
zwłaszcza przy realizacji przewidywanego terminalu przeładunkowego („suchy port”)
w Hucie Krzeszowskiej.
Teren o powierzchni ok. 12 ha dla placów przeładunkowych i składowych jest
zarezerwowany w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Harasiuki. Zdolność przeładunkowa terminalu określona jest na 4800 ton na dobę.
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6. Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej
6.1. Elektroenergetyka
Głównym źródłem zasilania gminy w energię elektryczną do czasu wybudowania nowego
GPZ 110/15 „Harasiuki” będą nadal GPZ 110/15 kV „Biłgoraj” i „Rudnik”.
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. planuje na terenie gminy do 2015 r.:
 budowę GPZ 110/15 kV „Harasiuki”,
 budowę linii 110 kV zasilających projektowany GPZ z nacięcia istniejącej linii 110 kV
„Nisko – Biłgoraj”,
 budowę linii średnich napięć w celu powiązania projektowanego GPZ-tu z istniejącą
siecią 15 kV,
dla poprawy warunków zasilania w energię elektryczną terenów gminy i gmin sąsiednich.
Rezerwacja terenu dla w/w projektowanego GPZ 110/15 kV i linii 110 kV, oraz średnich
napięć uwzględniona była w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Harasiuki opracowanym w 1989 roku.
Celowość budowy GPZ Harasiuki potwierdza najnowsza „Koncepcja Rozwoju Sieci
Wysokiego i Średniego Napięcia” na terenie działania Rzeszowskiego Zakładu
Energetycznego opracowana przez „Energoprojekt” Kraków, podpisana 12.06.2000 r. przez
Komisję Oceny Prac Projektowych RZA S.A.
Przebieg istniejącej linii 110 kV „Nisko – Biłgoraj” i układ głównych linii magistralnych
średniego napięcia:
 15 kV „Biłgoraj – Rudnik”,
 15 kV „Harasiuki – Ciosmy”,
 15 kV „Harasiuki – Lipiny”,
 15 kV „Harasiuki – Gózd Lipiński”,
 15 kV „Tarnogród – Rudnik”,
 15 kV „Harasiuki ZC – Biłgoraj”,
pozostają bez zmian.
Przebiegi projektowanych linii zasilających projektowany GPZ 110/15 kV i linii średniego
napięcia przedstawione są na planszy „Kierunki i zasady polityki przestrzennej –
infrastruktura techniczna”.
Perspektywiczny wzrost zapotrzebowania mocy przez nowych odbiorców energii
elektrycznej, jak również zapewnienie dostaw energii istniejącym odbiorcom o właściwych
parametrach i spełnienia wymogów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej realizowane
będzie poprzez:
 budowę stacji transformatorowych napowietrznych 15/0,4 kV,
 budowę linii średniego napięcia napowietrznych do zasilania tych stacji,
 budowę linii niskiego napięcia napowietrznych do zasilania poszczególnych odbiorców
i oświetlenia ulicznego,
 remont i modernizację istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia, która jest
przestarzała o zaniżonych parametrach napięciowych, zbyt długie obwody nie spełniają
warunków skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.
Rzeszowski Zakład Energetyczny opracował program modernizacji i rekonstrukcji sieci
elektroenergetycznych miejscowości wymagających pilnej potrzeby poprawy warunków
napięciowych.
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Program ten zakłada budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z liniami
średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (n.n.), oraz remont linii niskiego napięcia (n.n.):
 w Hucie Podgórnej:
 budowę 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
 budowę 0,5 km linii ŚN,
 budowę 0,1 km linii n.n.,
 remont 2,1 km linii n.n.
 w Hucie Starej:
 budowę 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
 budowę 0,2 km linii ŚN,
 budowę 0,1 km linii n.n.,
 remont 1,7 km linii n.n.
Lokalizacja projektowanej zabudowy w stosunku do istniejących urządzeń
elektroenergetycznych i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w stosunku do
istniejącej zabudowy winna odpowiadać aktualnym przepisom budowy urządzeń
elektroenergetycznych i polskim normom.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami
energetycznymi należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy – wymagane jest
oddzielne porozumienie Inwestorów obiektów z RZE S.A. (RE Tarnobrzeg). Prace te może
wykonać RZE S.A. na koszt zainteresowanego.
Dla linii elektroenergetycznych w terenach przewidzianych do zalesienia przewidzieć pasy
bez zadrzewień o szerokościach:
 linie 110 kV – 20 m (po 10 m od osi linii),
 linie 15 kV – 11 m (po 5,5 m od osi linii).
6.2. Telekomunikacja
Telekomunikacja Polska S.A. – Obszar Telekomunikacji w Tarnobrzegu planuje
zapewnienie łączności telefonicznej i dostęp do wszystkich usług dodanych o standardzie
światowym wszystkim mieszkańcom gminy poprzez:
 rozbudowę istniejących central cyfrowych w:
 Harasiukach,
 Hucisku,
 Hucie Krzeszowskiej,
 rozbudowę sieci miejscowej w całej gminie.
W najbliższej perspektywie planowana jest rozbudowa sieci miejscowej w rejonie
działania centrali cyfrowej – CA Huta Krzeszowska tj. w miejscowościach:
 Huta Krzeszowska,
 Huta Podgórna,
 Maziarnia,
 Gózd,
 Huta Nowa,
 Huta Stara,
 Szeliga.
W dalszej perspektywie planowana jest rozbudowa sieci miejscowej dla wszystkich
chętnych.
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Telefonia komórkowa
Przeważająca część gminy pozbawiona jest zasięgu działania telefonii komórkowej.
W związku z tym istnieje potrzeba rozwoju telefonii komórkowej na terenie gminy.
6.3. Zaopatrzenie w gaz
Zakłada się docelowe pokrycie bilansowych potrzeb mieszkańców gminy poprzez:
a) Rozbudowę istniejącego układu sieci średnioprężnej od stacji redukcyjno –
pomiarowej Kopki o przepustowości 1600 Nm3/h,
b) Realizację sieci średnioprężnej od projektowanej stacji redukcyjno – pomiarowej
Jarocin dla sołectw: Maziarnia, Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Podgórna, Szeliga,
Huta Stara, Huta Nowa, Żuk Stary, Żuk Nowy.
6.4. Zaopatrzenie w ciepło
Dla rozwiązań lokalnych jako podstawowy kierunek wskazuje się podtrzymanie
i wspieranie tendencji i zastępowanie mało sprawnych, uciążliwych dla środowiska lokalnych
kotłowni przez nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące gaz i olej jako czynniki
grzewcze.
6.5. Zaopatrzenie w wodę
Pełne pokrycie bilansowych potrzeb gminy jest możliwe w oparciu o istniejące
udokumentowane zasoby wód wgłębnych pełne pokrycie potrzeb bilansowych w oparciu
o następujące ujęcia wody:
a) Ujęcie „Krzeszów Górny” zabezpieczające potrzeby sołectw: Krzeszów Górny,
Nowa Wieś, Hucisko, Ryczki, Wólka. Docelowo ustala się zaopatrzenie w wodę w/w
sołectw z udokumentowanych zasobów ujęcia „Nowa Wieś”, po realizacji stacji
uzdatniania i wodociągu zasilą istniejący układ sieci.
b) Ujęcie „Sieraków” zabezpieczające potrzeby sołectw: Harasiuki, Sieraków, Kusze,
Derylaki, Łazory, Rogóźnia, Banachy.
c) Ujęcie „Huta Krzeszowska” zabezpieczające potrzeby sołectw: Huta Krzeszowska,
Huta Nowa, Huta Stara, Huta Podgórna, Gózd, Żuk Stary, Maziarnia.
Sołectwo Szeliga obsługiwane będzie z SUW Ciosmy (gm. Biłgoraj) a przysiółek
Maziarnia – Pęk od strony Deputat (gm. Jarocin).
Jako pilne zadanie uznaje się realizację sieci wodociągowej dla sołectwa Żuk Nowy.
Jako rozwiązanie kierunkowe uznaje się potrzebę spięcia wszystkich wodociągów
w układ pierścieniowy rozdzielczy.
6.6. Gospodarka ściekowa
Podstawowym zadaniem na okres perspektywiczny będzie stworzenie systemu odbioru
i zagospodarowania ścieków sanitarnych z obszaru gminy. Istniejący potencjał w postaci
realizowanej oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej BIOVAC o przepustowości
264 m3/dobę oraz rozpoczęta realizacja kanalizacji sanitarnej dla Harasiuk stwarza dobrą
podstawę dla rozwiązań kierunkowych.
Wyznacza się trzy podstawowe obszary w których będzie stosowany grupowy system
oczyszczania ścieków:
a) Obszar systemowy zlewni oczyszczalni ścieków Harasiuki obejmujący swym
zasięgiem sołectwa Kusze, Sieraków, Łazory, Derylaki, Rogóźnia, Banachy,
Harasiuki,
b) Obszar systemowy zlewni oczyszczalni ścieków Nowa Wieś obejmujący swym
zasięgiem sołectwa: Ryczki, Krzeszów Górny, Wólka, Nowa Wieś,

141
c)

Obszar systemowy zlewni oczyszczalni ścieków Huta Krzeszowska obejmujący
swym zasięgiem sołectwa: Huta Nowa, Huta Stara, Huta Podgórna, Szeliga,
Maziarnia, Żuk Stary, Huta Krzeszowska.

Dla pozostałych sołectw jak również dla zabudowy rozproszonej możliwa jest realizacja
indywidualnych systemów gromadzenia i dowozu ścieków do punktów zlewnych lub
realizacji lokalnych systemów utylizacji.
6.7. Gospodarka odpadami
Istniejące gminne wysypisko obsługiwane przez Zakład Usług Komunalnych po zmianie
organizacji odbioru odpadów i wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjno – modernizacyjnych
może spełniać swoją rolę tylko kilka lat i dlatego wytypowano nową lokalizację w sołectwie
Huta Nowa.
Zachowują wysypisko jako strategiczne mienie komunalne należy poszukiwać form
organizacyjnych, które przy minimalnych kosztach pozwolą na:
– zorganizowanie systemu gromadzenia i obsługi wywozu tak aby 100% mieszkańców
gminy pozbywało się odpadów w sposób legalny,
– realizując na terenie wysypiska bilansu odpadów użytkowych należy wprowadzić
pilotażowo zbiórkę odpadów „u źródła” za pomocą kolorowych worków (szkło,
tworzywo, metal, makulatura),
– uzupełniająco wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów użytkowych systemem
„kontener w sąsiedztwie” za pomocą 3 kolorowych pojemników z polietylenu
rozstawionych minimum 1 zestaw w każdej miejscowości,
– należy stymulować racjonalne zagospodarowanie odpadów poprzez rozszerzenie
świadomości ekologicznej oraz edukacji i eksponowanie pozytywnych wzorców do
naśladowania.
6.8. Regulacja stosunków wodnych
Za podstawowe zadanie uznaje się odbudowę istniejących systemów melioracji
szczegółowych obiektu „Kurzynka” oraz utrzymanie, eksploatację urządzeń wodnych
i melioracyjnych szczegółowych poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na
obiektach: „Krzeszów Górny – Borowina”, „Krzeszów Górny – Podolszynka”, „Krzeszów
Górny – Malennik”, „Krzeszów – Brzezina”.
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7. Polityka w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami
żywiołowymi
7.1. W zakresie budownictwa ochronnego
W rejonach budownictwa jednorodzinnego przewidzieć ukrycia wykonywane
w podpiwniczeniach budynków przez mieszkańców we własnym zakresie, w okresie
podwyższonej gotowości obronnej państwa.
Dla zakładów pracy nie posiadających budowli ochronnych należy zarezerwować tereny
pod doraźną realizację budowli na podstawie typowej lub powtarzalnej dokumentacji
budowlanej. Dla nowo budowanych zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej,
które będą kontynuować działalność w czasie wojny przewidywać budowę schronów dla
załóg.
7.2. W zakresie alarmowania
Dążyć do pokrycia terenu gminy syrenami elektrycznymi dla celów alarmowania
i powiadamiania mieszkańców w przypadku zagrożeń (słyszalność syreny do 300 m
w zabudowie zagęszczonej). Zainstalowane syreny włączyć do obowiązującego
w województwie systemu radiowego sterowania.
7.3. W zakresie zaciemniania
W razie prowadzenia modernizacji, rozbudowy lub budowy nowej instalacji elektrycznej
oświetlenia zewnętrznego przysposabiać ją do potrzeb zaciemniania i wygaszania.
7.4. W zakresie zaopatrzenia w wodę
Zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej lub wytypować je z już
istniejących. Odległość studni wody pitnej od miejsc zamieszkania ludności powinna wynosić
nie więcej niż 800 m i posiadać wydajność min. 7,5 l na jedną osobę na dobę.
Istniejące ujęcia wody przysposobić do funkcjonowania w warunkach specjalnych według
obowiązujących przepisów.
7.5. W zakresie urządzeń specjalnych
Nowo budowane obiekty sanitarne (łaźnie, pralnie, myjnie samochodowe) przystosować
do potrzeb prowadzenia zabiegów specjalnych – likwidacji skażeń.
7.6. W zakresie energetyki
Dążyć do bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną zakładów i wszystkich obiektów
ważnych dla zapewnienia warunków do przetrwania ludności.
7.7. W zakresie formy przestrzennej i struktury wewnętrznej
Sytuować strefy budownictwa mieszkaniowego z dala od obiektów zagrożonych TSP oraz
od terenów zalewowych zagrożonych przez powodzie.
Unikać nadmiernego zagęszczania budynków w celu zminimalizowania możliwości
rozprzestrzeniania się pożarów oraz powstawania zawałów ciągłych.
Sytuować budynki po dwu stronach ulic tak, aby odległość między nimi nie była mniejsza
niż suma ich wysokości – 10 metrów.
Sieć ulic i terenów zielonych wraz z drogami wylotowymi powinno stanowić jednolity
system ciągów komunikacyjnych promienistych i pierścieniowych, powinien on zapewniać
pełną przelotowość umożliwiającą sprawną ewakuację ludności oraz manewr sił
ratowniczych.

143

8. Polityka realizacji przedsięwzięć publicznych gminy
8.1. Gospodarowanie mieniem komunalnym
Szeroko rozumiana gospodarka w gminie staje się niewątpliwie przedmiotem publicznego
zainteresowania. Wśród różnych narzędzi gospodarki przestrzennej zwrócić tutaj należy
szczególną uwagę na planowanie przestrzenne i gospodarkę nieruchomościami komunalnymi.
Istnieje cały szereg obustronnych związków pomiędzy planowaniem przestrzennym
a gospodarką gruntami. Należy tutaj mieć na uwadze zarówno zależności ustawowe (zasoby
gruntów, wywłaszczenia nieruchomości, zobowiązania gminy i wpływy do budżetu gminy
z tytułu zmniejszenia lub wzrostu wartości nieruchomości) jak i faktyczne oddziaływanie
rozstrzygnięć planistycznych na wartość gruntów i na rynek nieruchomości.
Tabela Nr 1. Wpływy z majątku komunalnego do budżetu gminy w latach 1996 – 2000 r.
Rok

1996
1997
1998
1999
2000*

Dochody w mln zł budżetu ogółem

Wpływy z majątku komunalnego

4.379.945
5.685.182
5.329.143
6.373.944
6.957.575

245.348
20.004
23.480
28.134
28.240

%

5,6
0,4
0,4
0,4
0,4

* - planowane
Majątek gminy obejmuje następujący zakres rzeczowy:
a) nieruchomości gruntowe,
b) budynki i lokale mieszkalne,
c) lokale usługowe,
d) obiekty użyteczności publicznej,
e) drogi.
Gospodarowanie tym majątkiem wymaga podejmowania rozważnych decyzji, które
z jednej strony przynoszą korzyści dla gminy a z drugiej nie powodują zbyt dużych obciążeń
dla użytkowników.
Przedmiotem odpłatnego gospodarowania objęty jest w zasadzie majątek gminy
wymieniony pod pozycjami od a) do c). Może przybierać różną formę: sprzedaż na własność,
wieczystego użytkowania lub dzierżawy.
Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że preferowaną i obustronnie akceptowaną
formą zbywania budynków i lokali mieszkalnych jest sprzedaż na własność.
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi rządzi się trochę innymi prawami. Popyt
na nieruchomości nie zawsze idzie w parze z kapitałem niezbędnym na kupno terenów.
Dlatego dla wielu inwestorów zarówno małych jak i wielkich firm, alternatywą jest
pozyskanie gruntów w formie dzierżawy, użytkowania. Obniżą ono koszty początkowe
inwestycji, gdyż nie wymaga angażowania kapitału na kupno terenów a jednocześnie nie
wyklucza w przyszłości jego kupienia.
Użytkowanie wieczyste służyć może zintensyfikowaniu budownictwa – głównie
mieszkaniowego – stanowiąc ułatwienie dostępu do gruntów. Używając tej formy władze
gminy mogą zapobiegać spekulacji gruntami oraz realizować założenia planów
zagospodarowania terenów.
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Nie bez znaczenia jest fakt, że dla gminy bardziej opłacalne jest oddanie gruntów
w wieczyste użytkowanie niż sprzedanie. Sprzedając ziemię, miasto pozbywa się nie tylko
kontroli nad jej wykorzystaniem ale także stałych wpływów finansowych. Jest to tylko
pozorna sprzeczność. Gmina żądając stosunkowo większych opłat rocznych
(w porównaniu z sumą jaką należałoby zapłacić kupując działkę) rekompensuje to sobie
dzięki wzrostowi wartości gruntów w następstwie inwestycji jakie poczynili na nich
i w okolicy użytkownicy wieczyści. W przyszłości, gdy dzięki temu wartość gruntów
znacznie wzrośnie, gmina może je sprzedać za dużo wyższą cenę użytkownikowi
wieczystemu.
Za szczególnie istotne w gospodarowaniu mieniem gminnym uważa się następujące
działania:
a. dokonywanie sprzedaży w drodze przetargu gruntów nie stwarzających dla gminy
perspektyw aktywnego gospodarowania, w tym użytków rolnych oraz pojedynczych
niewielkich działek w ramach terenów istniejącego lub przewidywanego
zainwestowania,
b. dokonywanie sprzedaży w drodze przetargów gruntów przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe lub
mieszkań z zasobu komunalnego, a uzyskane środki przeznaczając na uzbrojenie
terenów i zapewnienie dostępności komunikacyjnej nowych obszarów
mieszkaniowych (szczególnie tych, które stanowią mienie gminne),
c. nabywanie gruntów przyległych do terenów stanowiących mienie gminne oraz
pojedynczych działek dla realizacji ustalonych celów publicznych,
d. szerokie korzystanie z prawa pierwokupu we wszystkich korzystnych dla gminy
przypadkach,
e. stosowanie instrumentu scaleń w warunkach niekorzystnego układu przestrzennego
własności (w tym nabywanie gruntów dla uzyskania wymaganego udziału gruntów
gminnych w procesie scalania) oraz dokonywanie dobrowolnej wymiany gruntów
z podmiotami uspołecznionymi i prywatnymi dające wspólne korzyści,
f. gromadzenie środków finansowych na udział w wykupie terenów, które mogą stanowić
ofertę dla inwestycji strategicznych (nowe miejsca pracy, stały dopływ środków
z podatków i dzierżawy),
g. przeznaczanie lub dokonywanie zmian w zapisach planów miejscowych dla obszarów,
na których występują grunty mienia gminnego dla umożliwienia realizacji celów
publicznych oraz inwestycji istotnych dla rozwoju gminy (dotyczy sytuacji braku
istotnych przeciwwskazań z zakresu ochrony dóbr kultury i środowiska naturalnego
oraz uwarunkowań lokalnych).
W konkretnych uwarunkowaniach proponuje się zróżnicowanie przestrzenne polityki
gospodarowania mieniem gminy w dostosowaniu do występujących uwarunkowań
i ustalonych stref polityki przestrzennej. Szczególnie aktywna polityka gospodarowania
mieniem gminnym winna następować w obszarach przewidzianych do urbanizacji.
W obszarze tym pożądane są działania związane z pomnażaniem mienia gminnego
(dotyczy działań określonych w punktach: c, d, e, f, g) dla zapewnienia stałych dochodów do
budżetu gminy. W pozostałych obszarach, a szczególnie w obszarach związanych
z utrzymaniem funkcji rolniczych i leśnych gospodarowanie mieniem winno dotyczyć
sprzedaży (działania określone w punktach: a, b) oraz zabezpieczenia celów publicznych.
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8.2. Realizacja przedsięwzięć publicznych
W trakcie sporządzania projektu „Studium” nie uzyskano wykazu zadań wpisanych do
wojewódzkiego rejestru zadań o charakterze ponadlokalnym.
Niemniej jednak w ramach sporządzonych dokumentów dla województwa podkarpackiego
tj. strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego
wyartykułowano problemy o charakterze przestrzennym na podstawie których
wyartykułowano listę zadań istotnych w rozwoju społeczno – gospodarczym i strukturze
przestrzennej gminy.
Należą do nich:
Środowisko przyrodnicze i kulturowe
1. Ochrona prawna zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym:
 pomniki przyrody żywej,
 rolnicza przestrzeń produkcyjna,
 lasy ochronne,
 udokumentowane złoża surowców mineralnych,
 ujęcia wód pitnych,
 wartości kultury materialnej (kościoły, cmentarze, parki podworskie).
2. Sukcesywne zalesianie terenów odłogowanych i zdegradowanych.
3. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
Gospodarka rolna
1. Przeprowadzenie prac scaleniowo – wymiennych mających na celu poprawienie
rozłogu gruntów oraz ich scalenie.
Komunikacja
1. Utrzymanie i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj.
2. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 858 i dróg powiatowych
Nr 42565, 42557, 42558.
3. Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 42558.
4. Dostosowanie linii kolejowych do założeń polityki transportowej państwa zgodnie
z programem restrukturyzacji kolei.
Elektroenergetyka
Dla poprawy warunków napięciowych w gminie i dostawy energii elektrycznej do
odbiorców o właściwych parametrach planuje się:
 w Hucie Podgórnej:
 budowę 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
 budowę 0,5 km linii ŚN,
 budowę 0,1 km linii n.n.,
 remont 2,1 km linii n.n.
 w Hucie Starej:
 budowę 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
 budowę 0,2 km linii ŚN,
 budowę 0,1 km linii n.n.,
 remont 1,7 km linii n.n.
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Telekomunikacja
Planowane inwestycje lokalne przez TP S.A. – Obszar Telekomunikacji w Tarnobrzegu:
 rozbudowa istniejących central cyfrowych w Harasiukach, Hucisku i Hucie
Krzeszowskiej,
 rozbudowa sieci miejscowej w całej gminie w najbliższej perspektywie w obszarze
działania centrali CA Huta Krzeszowska tj. w miejscowościach: Huta Krzeszowska,
Huta Podgórna, Maziarnia, Gózd, Huta Nowa, Huta Stara, Szeliga,
 budowa wieży telefonii komórkowej.
Zaopatrzenie w gaz
Realizacja gazyfikacji wszystkich sołectw na obszarze gminy.
Zaopatrzenie w wodę
1. Realizacja stacji wodociągowej Nowa Wieś wraz z podłączeniem do istniejącego
układu sieci rozdzielczej.
2. Budowa wodociągu dla sołectwa Nowa Wieś.
Gospodarka ściekowa
Stworzenie systemu odbioru i zagospodarowania ścieków dla obszaru całej gminy poprzez:
1. Zakończenie realizacji oczyszczalni mechaniczno – biologicznej Harasiuki.
2. Kontynuacja realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych sołectw
w zlewni oczyszczalni Harasiuki.
3. Realizacja oczyszczalni Nowa Wieś i Huta Krzeszowska wraz z systemem kanalizacji.
Gospodarka odpadami
Zorganizowanie systemu selektywnego gromadzenia, odbioru i zagospodarowania
odpadów na obszarze gminy.
Regulacja stosunków wodnych
Odbudowa systemu melioracji szczegółowej na obiekcie „Kurzynka”.
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8.3. Promocja gminy
Zanim inwestor trafi do gminy, władze samorządowe mogą i powinny prowadzić aktywną
promocję gminy i akwizycję inwestycji. Na tym bowiem etapie gmina może sama wybierać
i decydować, kogo zainteresować swoją ofertą. Istotnym elementem w strategii pozyskiwania
inwestycji bezpośrednich jest wybór takiego przedsięwzięcia, które będzie zgodnie ze średnio
i długoterminowymi celami rozwoju gminy.
Dążąc do zapewnienia sobie jak największego zysku (a więc realizacji celów
wyznaczonych w strategii rozwoju gminy, utworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia
wpływów z podatków i podniesienia prestiżu regionu), władze samorządowe mogą
wykorzystywać techniki marketingowe, powszechnie stosowane na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Wychodząc z założenia, że najważniejszą częścią marketingu nie
jest wcale sprzedaż i działania promocyjne, ale „poznanie i zrozumienie klienta tak dobrze,
aby produkt lub usługa odpowiadała mu i sama się sprzedawała”, pierwszym i najważniejszym zadaniem gminy staje się identyfikacja potrzeb inwestora.
Podejmując decyzję o wejściu na nowy rynek, inwestor musi dokonać starannego wyboru
lokalizacji, stwarzającej największe szanse na sukces przedsięwzięcia. Znajomość procedur
i kryteriów wyboru, którymi kieruje się inwestor, pomaga w przygotowaniu profesjonalnej
oferty.
Na wybór konkretnej lokalizacji wpływa wiele elementów, między innymi natury
emocjonalnej. Japońskie firmy chętnie inwestują w małych gminach (zależy im na bliskim
kontakcie z lokalnymi władzami). Koncerny amerykańskie natomiast preferują duże miasta
(zwalnia je to w pewnym stopniu od odpowiedzialności za otoczenie socjalne inwestycji).
Nie są to jednak powody o podstawowym znaczeniu.
O wyborze lokalizacji inwestycji decydują:
 bliskość rynku,
 bliskość bazy surowcowej,
 brak możliwości rozbudowy produkcji w dotychczasowej lokalizacji (na przykład ze
względów politycznych, ekologicznych i innych),
 dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
 koszty produkcji,
 koszty osobowe.
Najważniejszymi elementami przyciągającymi obcy kapitał do Polski są: duży rynek
nabywców, tania i wykwalifikowana siła robocza, przynależność naszego kraju do
zachodniego kręgu kulturowego, przewidywalne ryzyko, infrastruktura sprzyjająca
inwestycjom oraz możliwość eksportu do krajów ościennych, z którymi Polska utrzymuje
bardzo dobre stosunki.
Należy jednak pamiętać, iż inwestorzy mają do wyboru alternatywne lokalizacje, na
przykład w Czechach lub na Ukrainie. Poza tym fakt, iż podaż (liczba gmin zainteresowanych
przyciągnięciem inwestycji) zdecydowanie przewyższa popyt (liczba potencjalnych
inwestorów) powinien mobilizująco wpływać na oferujące lokalizacje.
W odniesieniu do nowego zamierzenia inwestycyjnego i opracowywanych w związku
z nim planów (produkcyjnych, osobowych, logistycznych, finansowych) i harmonogramu
realizacji przedsięwzięcia, przedsiębiorca określa wymagania wobec: poszukiwanej
nieruchomości, rynku pracy, położenia nieruchomości i gminy, infrastruktury nieruchomości
i gminy, sytuacji prawnej i podatkowej oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego
(dotacje, ulgi) przy realizacji przedsięwzięcia.
Ważną sprawą stają się elastyczność i współdziałanie władz gminy we wszystkich
kwestiach planowania i wydawania zezwoleń.
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Nie bez znaczenia są też wymagania, które trudno obiektywnie skalkulować, na przykład:
sytuacja mieszkaniowa (możliwość kupna lub wynajęcia domu lub mieszkania), możliwość
kształcenia dzieci i doskonalenia zawodowego, oferta kulturalna i możliwości spędzania
czasu wolnego.
Przed podjęciem decyzji inwestorzy zestawiają wymienione wyżej wymagania (zwane
determinantami) z oferowanymi im warunkami. Im bardziej oferowane warunki odpowiadają
„determinantom”, tym większa szansa na pozyskanie inwestycji. Przygotowując ofertę,
należy zawrzeć w niej te informacje, które ułatwią inwestorowi podjęcie decyzji.
8.4. Polityka lokalizacyjna
Na każdym poziomie planowania rozwoju i na każdym poziomie zarządzania – na
obszarze kraju, regionu i gminy występują oczywiste odniesienia do przestrzeni.
Jeszcze tak niedawno rozstrzygnięcia planistyczne nie wywoływały szerszego oddźwięku.
Przede wszystkim nie odczuwano, jak mocno, nawet bardzo drobne, wąskie interesy
indywidualne uzależnione są od przesądzeń planu.
Plan zagospodarowania przestrzennego może rozwój gminy zahamować, może rozwój
utrudniać ale może również rozwój ułatwić. Nieruchomości gruntowe i budynkowe są bardzo
często podstawowym składnikiem majątku osób i podmiotów gospodarczych. Nieraz jest to
dobra lokata kapitału. Każde zagrożenie stanu posiadania rodzi odruchy obronne.
Zagrożeniem mogą być również ustalenia planów miejscowych. Nikt nie może się dziwić, że
zagrożony broni się wszelkimi sposobami. Nie wolno się obrażać, nie wolno nie przewidywać
takich sytuacji. Szczególnego znaczenia nabiera więc jednoznaczność zapisywanych
w planach podziałów przestrzeni.
Korzyści gminy (z tytułu wzrostu wartości gruntu), zobowiązania gminy (z tytułu
zmniejszenia wartości gruntu) a przede wszystkim postępowania wywłaszczeniowe muszą
być odniesione do konkretnych jednoznacznie wyodrębnionych wycinków przestrzeni.
Plan miejscowy musi więc precyzyjnie rozgraniczać obszary poddane określonym
oddziaływaniom prawa.
Uzasadnione, z innych względów, tendencje do konstruowania „planów elastycznych”,
unikających jednoznacznych sformułowań, nie mogą usprawiedliwiać stosowania
„orientacyjnych linii rozgraniczających” wydzielających np. korytarze komunikacyjne. Nie
należy wykonywać planów miejscowych w skalach nie pozwalających na prawidłowe
wyniesienie podziałów do fizycznej przestrzeni.
8.5. Określenie obszarów, dla których sporządzenie planów miejscowych jest
obowiązkowe lub pożądane z uwagi na istniejące uwarunkowania
1. Stosownie do wymogów art. 6 ust. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. – tekst jednolity)
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa
się m.in. „obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu
na istniejące uwarunkowania”. Wspomniana wyżej ustawa stanowi również w art. 13,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo:
a. jeżeli przepisy szczególne tak stanowią,
b. dla obszaru, na którym przewiduje się realizację programów służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych określonych przez ministrów i centralne organy
administracji rządowej (art. 58.1.) oraz przez sejmiki wojewódzkie (art. 54 d.),
c. dla obszarów, na których przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów
publicznych,
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d. dla obszarów określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, ze względu na istniejące uwarunkowania.
2. Przepisem szczególnym nakładającym na gminę obowiązek sporządzenia planu
miejscowego jest ustawa z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
27, poz. 96 z późniejszymi zmianami). Ustawa ta w art. 53 stanowi, że „Dla terenu
górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
funkcjonalnego w trybie określonym odrębnymi przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej”. Z ustępu 6 artykułu wynika, że sporządzanie planu miejscowego dla terenu
górniczego jest obligatoryjne w odniesieniu do terenów górniczych, na których
prowadzona jest eksploatacja kopalin podstawowych (w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy
– Prawo geologiczne i górnicze), natomiast w przypadku eksploatacji kopalin
pospolitych można odstąpić od sporządzania takiego planu, jeżeli nie przewiduje się
ujemnych wpływów na środowisko (art. 53 ust. 6). W obszarze gminy Harasiuki
wyznaczony został Teren Górniczy „Harasiuki” decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego
OS III 7512/44/95LP z dnia 20.09.1995 r. W tym przypadku nie ustala się obowiązku
sporządzenia planu.
3. Obowiązek sporządzenia planu miejscowego istnieje również w przypadku obszarów,
dla których rada gminy wprowadziła lub wprowadzi formę ochrony przyrody na mocy
art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody poprzez:
 wyznaczenie obszarów chronionego krajobrazu,
 wprowadzenie ochrony indywidualnej w drodze uznania danego obszaru za zespół
przyrodniczo – krajobrazowy.
Zaznacza się jednak, że wymóg ten istnieje tylko w przypadku wprowadzenia ochrony
przez radę gminy, a nie przez Wojewodę. W chwili sporządzania niniejszego „Studium”
nie ma innych przepisów szczególnych, z których wynikałby obowiązek sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak w ramach
„Studium” wskazuje się tereny które winny stanowić przedmiot ochrony i konsekwencją tych propozycji może być podjęcie stosownych uchwał wprowadzających formy
ochrony przyrody, a więc i obowiązku opracowania planu miejscowego.
4. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nałożyła na organy administracji rządowej
obowiązek sporządzenia programów zadań rządowych służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych. Programy te sporządzają:
 ministrowie i centralne organy administracji rządowej (art. 58.1.),
 sejmiki wojewódzkie (art. 54 d.).
Zadania rządowe i samorządu wojewódzkiego wynikające z w/w programów wojewoda
zamieszcza w tzw. „wojewódzkim rejestrze”, co stanowi podstawę ich wprowadzania
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do powyższego
w „Studium” przyjmuje się określone obszary związane z realizacją tych inwestycji,
jako obszary dla których będą sporządzane plany miejscowe zagospodarowania
przestrzennego. Zaznaczyć jednak należy, że obowiązek podjęcia sporządzenia planów
miejscowych dla tych obszarów powstanie z chwilą wprowadzenia zadań do rejestru
wojewódzkiego i przeprowadzenia negocjacji pomiędzy gminą, a wojewodą na temat
warunków wprowadzenia tych zadań do planu miejscowego. W przypadku braku zgody
na wprowadzenie inwestycji jako zadań rządowych, istnieje możliwość rozważenia ich
podjęcia jako zadań związanych z realizacją celów publicznych (patrz punkt poniżej),
jeżeli przewidywany byłby częściowy udział gminy w finansowaniu przedsięwzięcia
(lub udział aportowy).
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5. Zadaniem dla realizacji celów publicznych, w tym celów publicznych lokalnych jest
w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, każda działalność gminy
wynikająca z ustaw, o ile wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu i jest finansowania w całości lub części z budżetu gminy. Zgodnie z tymi
ustaleniami dla obszarów przewidywanych dla realizacji lokalnych celów publicznych
gmina ma obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. I tak w niniejszym „Studium” określa się, że w związku z przewidywanymi zadaniami z zakresu lokalnych celów publicznych będą sporządzane miejscowe
plany dla obszarów:
 Obszar wielofunkcyjny z preferowaną funkcją usług publicznych w Harasiukach,
 Obszar wielofunkcyjny z preferowaną funkcją usług publicznych w Hucie
Krzeszowskiej.
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Wykaz mapek i schematów
UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY

Wykaz mapek
Nr

Tytuł

1.
2.

Gmina Harasiuki na tle powiatu tarnobrzeskiego i województwa podkarpackiego.
Plan zagospodarowania województwa podkarpackiego. Synteza uwarunkowań rozwoju
przestrzennego.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Ogólna ocena stanu środowiska PIOŚ 1996 r.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Stan zakwaszenia gleb.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Lesistość powiatu tarnobrzeskiego.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Średnia pow. gospodarstwa indywidualnego.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Obsada bydła w szt. na 100 ha uż. rolnych.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Obsada trzody chlewnej na 100 ha uż. rolnych.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Gęstość zaludnienia i liczba ludności.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Wskaźnik obciążenia demograficznego.
Gmina Harasiuki wg sołectw. Gęstość zaludnienia i liczba ludności.
Gmina Harasiuki wg sołectw. Wskaźnik obciążenia demograficznego.
Gmina Harasiuki wg sołectw. Stan wyposażenia w infrastrukturę socjalną.
Gmina Harasiuki na tle pow. niżańskiego. Zasoby mieszkaniowe.
Gmina Harasiuki wg sołectw. Zasoby mieszkaniowe.
Gmina Harasiuki. Układ komunikacyjny.
Gmina Harasiuki. Elektroenergetyka.
Gmina Harasiuki. Telekomunikacja.
Gmina Harasiuki. Zaopatrzenie w gaz.
Gmina Harasiuki. Zaopatrzenie w wodę.
Gmina Harasiuki. Gospodarka ściekowa. Gospodarka odpadami.
Gmina Harasiuki. Regulacja stosunków wodnych.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Po
stronie

20
20
34
34
34
56
56
56
56
58
58
60
60
66
72
72
76
80
84
86
86
90
94

Wykaz schematów
Nr

1.
2.
3.

Tytuł

System planowania w Polsce.
System planowania na poziomie gminy.
Schemat powiązań merytorycznych elementów procesu sporządzania studium.

Po
stronie

18
18
18

POLITYKA ROZWOJU I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz mapek
Nr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł

Gmina Harasiuki. Elektroenergetyka.
Gmina Harasiuki. Telekomunikacja.
Gmina Harasiuki. Zaopatrzenie w gaz.
Gmina Harasiuki. Zaopatrzenie w wodę.
Gmina Harasiuki. Gospodarka ściekowa. Gospodarka odpadami.
Gmina Harasiuki. Regulacja stosunków wodnych.

Po
stronie

138
138
140
140
140
140

Wykaz schematów
Nr

1.

Tytuł

Sposoby powiększania mienia gminy.

Po
stronie

144
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ZAŁĄCZNIKI

156
Wykaz obiektów, urządzeń produkcyjnych i usługowych w gminie Harasiuki
pokazanych na planszy Nr 1 „Diagnoza stanu istniejącego”.
Lp.

Nazwa i rodzaj obiektu i urządzenia

Harasiuki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.

Piekarnia
Baza GS „Samopomoc Chłopska”
Urząd Gminy (Poczta, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Usług
Komunalnych, Zespół Obsługi Szkół, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład
Telekomunikacji)
Komisariat Policji
Bank Spółdzielczy
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
Kościół
Kościół (Świadków Jehowy)
Pawilony Handlowe
Sklep
Pawilon handlowy
Apteka (w budowie)
Sklep
Ośrodek Wypoczynkowy „Mono”
Remiza strażacka
Budynek Zarządu Dróg
Cmentarz
Oczyszczalnia ścieków
Wysypisko śmieci
Posterunek Energetyczny
Stacja Paliw
Huta Krzeszowska
Baza, Skład materiałów budowlanych
Baza SKR
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
Budynek świetlicy wiejskiej (w budowie)
Ośrodek Zdrowia i Punkt Apteczny
Kościół, plebania
Tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej
Sklep
Sklep
Bar
Cmentarz
Tereny zaopatrzenia w wodę (Stacja Uzdatniania Wody)
Tereny obsługi kolei
Stacja PKP
Hucisko
Szkoła Podstawowa
Agencja pocztowa, sklep, bar
Kościół i plebania
Sklep
Bar i sklep
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6.
7.
8.

Boisko
Remiza strażacka
Cmentarz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoła Podstawowa
Biblioteka i sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Boisko
Remiza strażacka i garaże

Krzeszów Górny

Nowa Wieś
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Punkt Skupu Tytoniu
Świetlica wiejska
Kapliczka
Sklep
Sklep
Boisko sportowe
Tereny obsługi gospodarki leśnej
Wólka

1.
2.
3.

Świetlica wiejska i sklep
Boisko
Cmentarz
Kusze

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boisko
Sieraków
Szkoła Podstawowa
Świetlica wiejska
Sklep
Sklep
Boisko
Tereny zaopatrzenia w wodę (Stacja Uzdatniania Wody)
Żuk Nowy
Tartak
Żuk Stary
Boisko
Świetlica wiejska
Derylaki
Tartak
Sklep
Sklep
Łazory
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „Ceramika S.A.”
Budynek Administracyjny Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej
Sklep
Sklep
Sklep
Stanica Harcerska Hufca Rzeszowskiego ZHP
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7.

Remiza strażacka

1.
2.

Sklep
Boisko

Rogóźnia
Banachy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tartak
Świetlica
Sklep
Sklep
Boisko
Cmentarz
Gózd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Szkoła Podstawowa
Świetlica, Sklep, Remiza strażacka
Sklep
Sklep
Bar i sklep
Boisko
Maziarnia
Świetlica wiejska i sklep
Sklep
Bar i sklep
Tereny obsługi gospodarki leśnej (Pęk)
Huta Podgórna
Świetlica wiejska i sklep
Huta Nowa
Remiza strażacka
Sklep
Tereny obsługi gospodarki leśnej
Huta Stara
Świetlica wiejska
Sklep
Szeliga
Sklep
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Zbiorcze zestawienie Jednostek Architektoniczno - Krajobrazowych gminy Harasiuki
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

JARK

Dolina Kurzynki
Dolina Kurzynki
Maziarnia
Huta Krzeszowska
Huta Nowa
Szeliga
Gózd
Rogóźnia
Banachy
Żuk
Dol. Tanwi i Łady
Derylaki
Łazory
Harasiuki
Harasiuki-las
Harasiuki-pola
Sieraków
Półsieraków
Wólka-Kusze
Dolina Brzeziny
Ryczki
Hucisko
Kolonia Hucisko
Borowina
Dolina Borowiny
Nowa Wieś
Krzeszów Górny

Regionalizacja
krajowa

512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.47
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.47
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49
512.49

Zasób

AO
AO
BO
BO
BO
BO
AO
AO
AO
BO
BO
AU
BO
BO
BO
BO
BO
AU
AU
AU
AU
BO
BO
BO
BO
BO
AU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU

IB
IVB
IB
IV B
IV S
III S
III S
III S
IB
II B
IV S
IB
IB
IV S
III B
III S
IB
III S
III B
III S
II S
II R
II S
IB
IV B
IB
III S
IV S
II B
II S
IV B
IB
II S
III S
III R
IB
II S
III B
III S
IV S

Waloryzacja

aN
aN
aN
aN
aC
abC
aC
aC
aN
aN
aC
aN
aN
aC
aN
abC
aN
aC
aN
aC
aC
aN
aC
aC
aC
aN
aC
aC
aN
aC
aN
aN
aC
aC
aN
aN
aC
aN
aC
aC

NI
N II
NI
N II
K II
K II
K II
K III
NI
N II
K III
NI
NI
K III
N II
K II
NI
NK III
NI
K III
NK II
NK III
K III
N II
K II
NI
N KII
K III
NI
K III
N III
NI
K II
K II
NK II
NI
NK I
N III
K II
K II

Wytyczne

Plan
strefowy

E-KONT
B-KONT,OCHR KONT
E-KONT
KONT
E-KONT
E-KONT
E-KONT
E-KONT,OCHR
E-KONT
E-KONT
E-KONT
E-INTE,OCHR
E-INTE,OCHR

E-KONT
E-KONT
E-KONT,OCHR
E-KONT
E-KONT,OCHR
E-KONT
E-KONT
E-KONT
E-KONT

KONT
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