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1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie  i uzbrojenie terenu 

 

Obszar zmiany studium  stanowi obszar złoża naturalnego „Chotowa-Potok”  

o powierzchni ok. 48 ha i położony jest w miejscowości Chotowa, która administracyjnie 

należy do gminy Czarna, wchodzącej w skład powiatu dębickiego, województwa 

podkarpackiego (orientacja poniżej). 

 
Ryc. 1 Położenie administracyjne obszaru zmiany studium (źródło: www.geoportal.gov.pl) 

  

Teren obejmuje lewostronną terasę rzeki Wisłoki, jest płaski, bez wyraźnych wzniesień, gdzie 

rzędne wysokościowe wahają się w granicach 195,0 – 200 m n.p.m. Aktualnie teren 

użytkowany jest rolniczo, głównie jako pola uprawne, część z nich jest odłogowana, na 

których obserwuje się postępującą sukcesję roślinności wysokiej. Znaczna część terenu 

sklasyfikowana jest jako rolnicza w klasach III, IV,V oraz łąki i pastwiska w klasach IV i V.  

W centralnej części terenu znajdowała się zabudowa o charakterze zagrodowym, obecnie 

zlikwidowana. 

Od północnego-zachodu omawiany obszar sąsiaduje z terenami leśnymi,  

od południowego - wschodu z rzeka Wisłoką, od zachodu złoże sąsiaduje z gruntami rolnymi 

a od wschodu z Potokiem Chotowskim, którego obudowę biologiczną stanowi roślinność o 

charakterze łęgu. 
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2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

W obszarze zmiany studium nie występują obszary zabudowane. Udokumentowane złoże 

kopaliny, ogranicza możliwość pełnienia innych funkcji społeczno-gospodarczych. Bogate 

złoża oraz położenie generalnie poza obszarami chronionymi, predestynuje ten teren do jest 

użytkowania górniczego. 

 

3. Stan środowiska 

 rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 

Na obszarze objętym opracowaniem dominują mady. Zostały one wytworzone  

z osadów aluwialnych, powstałych z przemieszania materiału ziemnego przez wody rzeki. 

Podział gruntów w obszarze opracowania, z wyszczególnieniem klas bonitacyjnych użytków 

rolnych, przedstawia poniższa tabela. 

 

KLASY 
BONITACYJNE 

POWIERZCHNIA 
[ha] 

RIIIa 8,7263 
RIIIb 0,7443 
RIVa 22,6200 
RIVb 4,9139 
RV 2,9056 
RVI 0,8064 
ŁIV 1,2531 
ŁV 1,8561 

PsIV 2,2548 
PsV 0,1459 
PsVI 0,9744 
LzV 0,0284 
dr 0,6149 
B 0,2051 
N 0,5655 

SUMA 48,6147 

 

 

 wielkość i jakość zasobów wodnych 

Wody powierzchniowe  
 

Obszar opracowania leży na obszarze dorzecza Wisłoki, w regionie wodnym Górnej Wisły. 
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Hydrograficznie rejon lokalizacji przedsięwzięcia wydobycia kruszywa ze złoża „Chotowa-

Potok” wchodzi w skład zlewni rzeki Wisłoki, której koryto znajduje się w odległości 50-80 

metrów na południe od planowanego przedsięwzięcia.  

Obszar opracowania zlokalizowano na terenie dwóch JCWP tj. JCWP „Potok Chotowski” 

(około 80% powierzchni terenu) i JCWP „Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego” (około 

20% powierzchni terenu) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie JCWP „Wisłoka od Potoku 

Chotowskiego do Rzeki”. 

 
W granicach obszaru opracowania nie występują aktualnie zbiorniki wodne.  
 

Wody podziemne 
 

W obrębie złoża występuje generalnie jeden poziom wodonośny, który związany jest 

z czwartorzędowymi utworami piaszczysto-żwirowymi. Zasilany jest głównie przez 

infiltrację opadów atmosferycznych. Zwierciadło wód gruntowych ma swobodny charakter 

na głębokości około 1,2 m do 7,0 m ppt. Kierunek spływu wód podziemnych z tego rejonu 

odbywa się generalnie na południowy wschód do rzeki Wisłoki oraz lokalnie na wschód do 

Potoku Chotowskiego. Rzędne zwierciadła wody podziemnej wahają się od 186,42 m npm. 

do 194,2 m npm. Podstawę nieprzepuszczalną stanowią utwory trzeciorzędowe wykształcone 

jako iły pylaste. 

Seria złożowa jest w znacznej części zawodniona, co powoduje konieczność 

eksploatacji niemal całej miąższości złoża spod wody. Utwory nadkładu niemal w całości 

znajduj ą się powyżej ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych.Pod względem 

geologiczno - inżynierskim złoże budują grunty piaszczysto- żwirowe, wykształcone  

w postaci piasku drobno- i średnioziarnistego, piasku z domieszką żwiru, lokalnie zaglinione 

i częściowo zawodnione o średniej miąższości 9,85 m. Serię złożową przykrywają grunty 

średnio spoiste (gleba i glina pylasta) w stanie twardoplastycznym i plastycznym o średniej 

miąższości 1,0 m. 

 
Obszar opracowania położony jest poza GZWP. Najbliżej zlokalizowany GZWP nr 

433 znajduje się w odległości około 8 km na południowy wschód od obszaru opracowania.  

Złoże w całości położone jest obecnie na terenie JCWPd nr 151. Według poprzedniego 

podziału, leżało ono w JCWPd Nr 139 i dla tego podziału przedstawiono dalsze oceny stanu. 
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Tabela 1 Ocena stanu JCWPd Nr 139 w 2012 r.  
 

 

 

 wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Na obszarze objętym opracowaniem dominują mady. Zostały one wytworzone  

z osadów aluwialnych, powstałych z przemieszania materiału ziemnego przez wody rzeki. 

Analizowany teren leży w obrębie obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Niewielkie fragmenty obszaru objętego zmianą 

znajdują się w obszarze Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami (kod PLH180053). 

 
Analizowane tereny charakteryzuje się niskimi walorami krajobrazowymi. 
 

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz  dóbr kultury 

współczesnej. 

W obszarze objętym zmianą brak obiektów zabytkowych, nie występują również 
udokumentowane stanowiska archeologiczne. 

 

5. Warunki i jakość życia mieszkańców w tym ochrony ich zdrowia. 

Na obszarze zmiany brak jest zabudowy mieszkaniowej, która podlegałaby ochronie.  

 
6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Nie występuje. 

7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

Nie dotyczy. 
 

8. Stan prawny gruntów 

Obszary objęte zmianą są głównie własnością prywatną.  
 

9. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych 
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Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest przebiegający przy północno-

wschodniej granicy złoża Chotowa-Potok (miejscami znajdujący się w jego granicach) obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty Dolna Wisłoka z Dopływami (kod PLH180053), który jest 

ważną ostoją wielu gatunków ryb, cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu 

widzenia.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obszary objęte opracowaniem leżą w tzw. 

Jastrząbsko–Żdżarskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, który został utworzony przez 

Wojewodę Tarnowskiego Rozporządzeniem Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Dz. Urz. 

Woj. Tarn. 10/96). 

Obecnie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie można jednak mówić 

o istnieniu Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wynika to z faktu, że 

obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów 

prawa miejscowego nie wymienia rozporządzenia w sprawie wyznaczenia przedmiotowego 

obszaru chronionego krajobrazu jako zachowującego moc prawną. Zgodnie z § 2 ww. 

obwieszczenia akty prawa miejscowego niezamieszczone w tym wykazie utraciły swoją moc 

z dniem ogłoszenia wykazu. Jednocześnie Wojewoda Podkarpacki do dnia 1 sierpnia 2009 r., a 

po tym dniu Sejmik Województwa Podkarpackiego, nie ustanowili żadnej formy ochrony na 

ww. terenie. 

Obszar zmiany znajduje się w pośredniej strefie ochronnej ujęcia wody 

powierzchniowej, ustanowionej rozporządzeniem nr 14/2012 Dyrektora RZGW w Krakowie 

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 

powierzchniowej rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica gmina Dębica, powiat 

dębicki (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 3189), zmienionej rozporządzeniem nr 7/2015 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 

powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica (Dz. Urz. Woj. 

Podka. z 2015 r. poz. 1066). 

Tereny opracowania znajdują się poza obszarami parków narodowych, parków 

krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. 

Na terenach objętych opracowaniem nie ma pomników przyrody oraz stanowisk 

archeologicznych. 

Tereny objęte projektem zmiany studium położone są poza obszarami Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych. 
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W obrębie obszaru zmiany występują gleby wysokich klas bonitacyjnych (klasy III) 

podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obrębie 

obszaru zmiany studium nie występują grunty leśne. 

 

10. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

Nie występują tereny osuwiskowe.  

 

11.  Złoża kopalin i zasoby wód podziemnych  

W obszarze zmiany występuje udokumentowane złoże kruszywa naturalnego (złoża 

mieszanek żwirowo – piaskowych) „Chotowa-Potok” (KN 17436). Złoże kruszywa 

naturalnego „Chotowa-Potok” jest złożem pokładowym, osadowo - mechanicznym 

(sedymentacyjnym), zbudowanym z luźnych utworów klastycznych (okruchowych). Utwory 

go budujące są osadami fluwialnymi i wykazują w profilu normalne uziarnienie frakcjonalne, 

czyli pionowy trend zmniejszania się średnicy ziaren od spągu serii złożowej ku jej stropowi. 

Biorąc pod uwagę prostą i nie nastręczającą trudności w interpretacji budowę 

geologiczną oraz pokładową formę złoża, nieskomplikowane warunki geologiczno - górnicze, 

a także stopniowo zmieniające się wartości parametrów złożowych  

w stałych kierunkach, przedmiotowe złoże kruszywa naturalnego „Chotowa-Potok” zostało 

zakwalifikowane do I grupy złóż. 

Podstawowe parametry złoża „Chotowa-Potok”: 

 Powierzchnia złoża    - 48,11 ha 

 Objętość i zasoby kopaliny   - 4 768 366 m3 = 8 432 156 Mg  

Złoże położone jest w sąsiedztwie dwóch udokumentowanych wcześniej złóż: złoża Chotowa 

znajdującego się w odległości ok. 800 m na północny-wschód oraz złoża Lipiny znajdującego 

się 500m na południowy-zachód od udokumentowanego złoża Chotowa-Potok. 

 

Obszar zmiany znajduje się poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. Najbliżej 

zlokalizowany GZWP nr 433 znajduje się w odległości około 8 km na południowy wschód 

od obszaru opracowania. 

 

12. Tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych 

Obszar zmiany  położony jest  poza terenami górniczymi. 
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13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej   

 Komunikacja – obszar posiada dobrą dostępność komunikacyjną, z drogi publicznej 

przylegającej do obszaru zmiany. 

 Infrastruktura energetyczna – przez obszar zmiany przebiegają linia elektroenergetyczna 

110kV, linia elektroenergetyczna 15 kV,  

 Infrastruktura gazowa - przez obszar zmiany przebiegają gazociąg wysokoprężny dn700 

Sędziszów Małopolski - Pogórska Wola, gazociąg dn50, 

 Gospodarka odpadami – prowadzona jest zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie 

Gminy Czarna. 

 
 

14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

Nie występują. 

 

15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 

Część obszaru zmiany studium położona jest na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat  [Q1%], obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 

na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 

lat [Q10%], według sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej map zagrożenia powodziowego w ramach projektu pn. „Informatyczny 

system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) oraz obszarze na 

którym prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat [Q0,2%]. 

 


