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Wymiar środowiskowo-przestrzenny 

 OBSZAR X. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA (ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA) OBSZAR XI. ŁAD I STRUKTURA PRZESTRZENNA OBSZARU OBSZAR XII. LOKALNE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Etap I – Analiza MRL 

Ogólna sytuacja 

gminy 

Obszar dostępności komunikacyjnej należy do obszarów, w których następuje dynamiczny rozwój 

i poprawa sytuacji na terenie gminy Nisko. Gmina generuje najwyższe wskaźniki dynamicznej 

zmiany w tym obszarze. 

Gmina Nisko w obszarze ład i struktura przestrzenna obszaru odstępuje od 

grupy porównawczej. W ostatnim roku badanym 2018 dystans się jeszcze 

bardziej pogłębił, zmiany wykazują również dynamikę ujemną.  

Stan lokalnego środowiska przyrodniczego należy do jednego z 

niewielu obszarów pozytywnie ocenianych na terenie gminy i który 

dodatkowo ulega dynamicznej poprawie. 

Problemy • niższy wskaźnik długości dróg gminnych i powiatowych w przeliczeniu na km2 powierzchni gminy; 

• niższy wskaźnik dróg gminnych i powiatowych o twardej powierzchni, jednak wskaźnik dynamiki 
zmian już dodatni; 

• wysoki wskaźnik wypadków drogowych z ujemną dynamiką (pogarszająca się sytuacja); 

• najwyższy wskaźnik ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych z ujemną dynamiką (pogarszająca 
się sytuacja); 

• jeden z najniższych wskaźników liczby samochodów osobowych na liczbę mieszkańców – świadczy 
o dochodach mieszkańców; 

• najniższy wskaźnik długości linii kolejowych z tendencją rosnącą; 

• najniższy wskaźnik ruchu pasażerów portach lotniczych – dane wojewódzkie; 

• niski wskaźnik turystów korzystających z noclegów; 

• najniższy wskaźnik udziału powierzchni objętej mpzp; 

• duży udział inwestycji realizowanych w oparciu o WZ – co świadczy o nie w 
pełni kontrolowanym rozwoju infrastrukturalnym gminy; 

• najniższy wskaźnik dostępności do sieci wodociągowej; 

• niski wskaźnik dostępności do terenów zielonych; 
 

• niski wskaźnik terenów zielonych; 

• niski wskaźnik odpadów poddanych odzyskowi (choć dynamika 
najwyższa); 

 

Potencjały/dobre 

strony gminy 

• wysoki wskaźnik z najwyższą dynamiką zmian dla jakości dróg – udział dróg o nawierzchni twardej 
ulepszonej w łącznej długości dróg gminnych i powiatowych; 

• wysoki wskaźnik liczby pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o powierzchni twardej 
– świadczy o jakości lokalnej infrastruktury drogowej; 

• najwyższy wskaźnik ścieżek rowerowych z najwyższym wskaźnikiem zmiany; 

• średni wskaźnik dostępności do taksówek; 

• brak bus-pasów, parkingów „parkuj i jedź – nie są wymagane; 
 

• gmina nie należy do gmin o wysokim wskaźniku zwartości/gęstości 
zaludnienia; 

• dobra dostępność do sieci gazowej. 
 

• najwyższy wskaźnik lesistości; 

• niski wskaźnik emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych; 

• niski wskaźnik zużycia wody, wynika z mniejszej dostępności do sieci 
wodociągowej; 

• niski wskaźnik ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających 
oczyszczenia; 

• niski wskaźnik zbieranych odpadów na 1 mieszkańca. 
 

Rekomendacje • budowa i rozwój sieci dróg wewnętrznych; 

• budowa dróg łączących miasto z ważnymi szlakami transportowymi. 
 

• zwiększyć udział terenów zielonych/rekreacyjnych, 

• zwiększyć udział mieszkańców korzystających z sieci gazowej dla czystego 
powietrza; 

• zwiększyć powierzchnię gminy objętą mpzp; 

• rozbudowa sieci wodociągowej; 

• zwiększyć dostępność do terenów zielonych; 

• poprawa gospodarki odpadami; 

• wykorzystać dobre uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju 
terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. 

 

Etap II – Analiza Pogłębiona 
 

Ogólna sytuacja 

gminy 

Komunikacja na terenie gminy stanowi istotne znaczenie dla rozwoju i potencjału danego obszaru, 
w szczególności w obszarze demograficznym, jak również gospodarczym. Potencjał gospodarczy 
gminy opiera się na dostępności komunikacyjnej i jakości posiadanych tras komunikacyjnych, 
zarówno o znaczeniu lokalnym, jak również ponadlokalnym.  

Gmina Nisko usytuowania jest w północnej części województwa podkarpackiego na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków komunikacyjnych: droga krajowa nr 19 – Kuźnica Białostocka (granica z 
Białorusią) – Lublin – Rzeszów – Barwinek (granica ze Słowacją) i droga krajowa nr 77 – Lipnik – 
Sandomierz – Przemyśl. 
Szansą rynkową dla gminy jest: 

- budowana obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77;  

- budowana droga ekspresowa S-19 na odcinku Nisko (Węzeł „Zapacz”) do m. Sokołów Małopolski 
wraz z węzłami, skrzyżowaniami, jako międzynarodowy korytarz transportowy VIA Carpatia; 

- projektowana droga ekspresowa S-74 łącząca woj. łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie ze 

szlakiem międzynarodowym VIA CARPATIA. 

 Gmina Nisko w badanym obszarze nie wypada zbyt dobrze w porównaniu z 
innymi gminami. Powierzchnia gminy Nisko objęta obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w ostatnich 10 latach wzrosła znacząco, 
wciąż jednak ten wzrost jest niezadowalający. Aspekt ten jest ważny 
ponieważ wpływa to pozytywnie na jakość życia, racjonalne użytkowanie 
terenu, wartości zarówno nieruchomości jak również przestrzeni 
urbanistycznej, aktywności gospodarczej jak również równoważenie 
rozwoju.  
W obszarze XI badane zostały również tematy dotyczące sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej a także gazowej. Gmina Nisko wypada bardzo 
słabo w tych wskaźnikach. Na terenie gminy 75% budynków mieszkalnych 
jest wyposażone w sieć wodociągową, a w sieć kanalizacyjną na obszarze 
wiejskim zaledwie 48,3%. Rozwój w tym zakresie nie tylko poprawia jakość 
życia mieszkańców ale również wpływa na ochronę środowiska 
naturalnego. Biorąc pod uwagę sieć gazową, gmina Nisko na tle 
województwa podkarpackiego wygląda porównywalnie.  

Środowisko naturalne w Gminie Nisko stanowi ważny czynnik 
wpływający na rozwój gospodarczy społeczeństwa. Teren Gminy Nisko 
jest największym makroregionem Północnego Podkarpacia. Na terenie 
Gminy Nisko zlokalizowane są zasoby naturalne stanowiące surowiec 
dla przemysłu ceramicznego i budowlanego. Występują złoża kopalin 
pospolitych. Charakterystyczną cechą terenu Gminy Nisko są łagodne 
warunki pogodowe. Teren Gminy usytuowany jest w najcieplejszym 
rejonie Polski. W Gminie Nisko występują korzystne warunki 
klimatyczne. Na terenie Gminy występują dobrej jakości gleby. Nie 
stwierdzono przekroczeń standardów jakości gleb i ziemi. Miasto 
Nisko jest częściowo skanalizowane.  
W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń 
spowodowanych spalaniem paliw stałych w kotłowniach 
indywidualnych i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. Na 
jakość powietrza atmosferycznego negatywny wpływ mają lokalne 
kotłownie pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania, a także 
małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych lub 
technologicznych. W ocenie jakości powietrza na terenie Gminy Nisko 
nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych norm. Na terenie Gminy 
Nisko występuje jedno stanowisko pomiarowe monitoringu powietrza. 
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Gmina w okresie ostatnich lat znacząco podniosła jakość i dostępność 
do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, jednak zarówno w dostępie do 
sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej poziom dostępności nie 
stanowi minimum 90%.    

Problemy 

 

 

 

 

 

• brakująca infrastruktura drogowa na nowych obszarach mieszkaniowych gminy 

• potrzeba komunikowania miasta z budowanymi nowymi drogami ekspresowymi; 

• infrastruktura pieszo – rowerowa, brak ciągłości; 

• brak monitoringu miejskiego 

• mała liczba kursów linii MKS 

• wandalizm na przystankach komunikacyjnych; 

• ograniczona dostępność do funkcjonalnej sieci kolejowej – transport pasażerski; 

• zagrożenia wypadkami drogowymi w centralnych obszarach gminy oraz na osiedlach, przez 
które przebiegają drogi krajowe (Osiedla Nr 1 Nisko, Osiedla Nr 2 Nisko Centrum oraz sołectwa 
Nowosielec); 

• dostosowanie aktualnej sieci komunikacyjnej do rosnącej liczby pojazdów. 

• niski wskaźnik udziału powierzchni objętej MPZP, 

• niski wskaźnik dostępności do sieci wodociągowej, 

• niski wskaźnik dostępności do terenów zielonych, 

• niewielka ilość terenów rekreacyjnych na terenach gminy Nisko. 

• brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów spalinowych 
powoduje, iż całość wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza 
atmosferycznego 

• niska sprawność i efektywność technologii spalania jako poważne 
źródło emisji zanieczyszczeń 

• duże natężenie ruchu kołowego charakteryzujące się negatywnym 
oddziaływaniem na środowisko, w szczególności w centrum miasta; 

• gwałtowny rozwój transportu - uciążliwy dla środowiska naturalnego; 

• substancje toksyczne emitowane przez silniki pojazdów do atmosfery; 

• przekroczenia dobowe stężeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu, 
elementów szkodliwych dla zdrowia ludzkiego; 

• przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych podczas 
pomiaru hałasu drogowego; 

• uciążliwość hałasu panującego w najbliższym otoczeniu ulic Niska; 

• niewystarczający wskaźnik zwodociagowania zarówno na poziomie 
miejskim (79,6%) i wiejskim (76,8%); 

• niewystarczający poziom skanalizowania gminy, zarówno na poziomie 
miasta (80,5%) i obszaru wiejskiego (62,2%). 

Potencjały/dobre 

strony gminy 

• usytuowanie miasta na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: droga krajowa nr 19 
i droga krajowa nr 77, w przyszłości skomunikowanie z drogą ekspresową S19 i S74; 

• budowana droga S19 –element strategicznego korytarza europejskiego VIA CARPATIA; 

• projektowana droga S74, połączenie woj. łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego z 
drogą S19; 

• budowa obwodnicy Nisko – Stalowa Wola – wyciągnięcie ruchu tranzytowego z centrum 
miasta; 

• tereny pod budowę ścieżek pieszo – rowerowych 

• lokalizacja tranzytowa, potencjał do centrum logistycznego; 

• rozwój sieci drogowej na obszarze wiejskim gminy – potencjał do rozwoju gminy;  

• wysoki wskaźnik dostępności do ścieżek rowerowych względem średniej powiatowej, 
regionalnej i krajowej we wskaźniki ścieżki rowerowe na 10 tyś. km2; 

 

• dobra dostępność do sieci gazowej, 

• gmina nie należy do gmin o wysokim wskaźniku zwartości/gęstości 
zaludnienia, 

• środowisko naturalne jako istotny czynnik wpływający na rozwój 
gospodarczy społeczeństwa, bogactwo przyrody, lesistość, zasoby 
naturalne,  

• teren Gminy Nisko jako największy makroregion Północnego 
Podkarpacia; 

• Nisko leży na terenie z wyższymi średnimi temperaturami; 

• korzystne warunki klimatyczne; 

• dobra jakość gleby; 

• znaczące zmiany w strukturze infrastruktury wodno – ściekowej i 
dostępności do niej; 

• dobra dostępność do sieci gazowej.  

Rekomendacje • budowa ścieżek pieszo – rowerowych; 

• stworzenie publicznej wypożyczalni rowerów miejskich; 

• założenie monitoringu miejskiego; 

• zwiększenie kursów linii MKS; 

• zwiększenie liczby parkingów; 

• budowa centrum logistycznego; 

• stworzenie aplikacji „komunikacja i transport na terenie gminy” z mapami dla turystów, 
rowerzystów i do codziennej komunikacji.   

• rozbudowanie sieci wodociągowej, 

• zwiększenie ilości mieszkań ogrzewanych gazem w celach ochrony 
środowiska, 

• zwiększenie powierzchni gminy Nisko objętej MPZP, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych,  

• rozbudowa powierzchni terenów rekreacyjnych. 

• monitorowanie dopuszczalnych standardów akustycznych; 

• założenie więcej stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza; 

• ograniczenie niskiej emisji; 

• eliminacja kotłów na paliwo stałe oraz kotłów wyeksploatowanych i 
starych; 

• wzrost znaczenia OZE.  

 

 

 


