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MIASTA PRZEWORSKA
OŚ.6220.41.2016.JK

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej OOŚ
BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA

informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
opracowanego projektu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Przeworska”.
Przedmiotowy projekt jest dokumentem strategicznym określa i precyzuje politykę
energetyczną Gminy Miejskiej Przeworsk do 2030 r. Zawiera on pełną charakterystykę miasta
w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii
i paliw. Dokument określa potrzeby energetyczne miasta w założonym okresie oraz możliwości
i sposoby ich pokrycia. Podstawowym i nadrzędnym celem Projektu założeń dla Miasta Przeworska jest
zdefiniowanie kierunków polityki ekologicznej i energetycznej wraz z wyznaczeniem działań, które
pozwolą na poprawę, jakości życia mieszkańców na obszarze Miasta.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
opracowania wynika z faktu, iż charakter działań zawarty w postanowieniach dokumentu oraz rodzaj i
skala oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem, prawdopodobieństwo
wystąpienia, czas trwania, zasięg i częstotliwości oddziaływań w tym brak oddziaływań o charakterze
transgranicznym, nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
Zawarte działania w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Przeworska stanowią jedynie wstępną koncepcję, których skonkretyzowanie
nastąpi stosownie do etapu ich realizacji.
Burmistrz Miasta Przeworska wystąpił z wnioskiem z dnia 4 listopada 2016 r., znak:
OŚ.6220.41.2016.JK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
dokumentu pn: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Przeworska.” Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) zwrócono się z pismem z dnia 15 listopada
2016 r. znak: OŚ.6220.41.2016.JK do Zarządu Województwa Podkarpackiego o wydanie opinii do
przedmiotowego dokumentu w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie
zgodności z polityka energetyczną państwa.

Pismem z dnia 13 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ.410.1.146.2016.AP.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworska”.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii sanitarnej
z dnia 21 listopada 2016 r., znak: SNZ.9020.1.144.2016.BW uzgodnił w zakresie sanitarnohigienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Przeworska”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w opinii z dnia 30.11.2016 r. znak: RGV.7231.52.2016.AW również pozytywnie zaopiniował „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworska”.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że realizacja postanowień w opracowaniu pn.: „Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworska”
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań
określonych w art. 49 ww. ustawy OOŚ, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

(…) Z up. BURMISTRZA
inż. Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska

UZASADNIENIE
Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Przeworska” zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww.
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1) Charakter działań przewidzianych w dokumencie.
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do
usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć.
Konieczność sporządzenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Przeworska” (zwanym dalej Projektem) wynika z art.
19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
z późn. zm.). Dokument ten opracowano na okres 15 lat tj. na lata 2016-2030.
Cele Projektu Założeń dla Miasta Przeworska:
1. Poprawa jakości życia na terenie Miasta Przeworska poprzez prowadzenie racjonalnego
gospodarowania zasobami i energią,
2. Redukcja zużycia energii na terenie Miasta Przeworska,
3. Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Miasta Przeworska,
4. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasta
Przeworska,
5. Podejmowanie działań termomodernizacyjnych obiektów i wymiana źródeł ciepła
(ograniczenie zużycia paliw kopalnianych),
6. Zastępowanie źródeł ciepła instalacjami bezemisyjnymi,
7. Edukacja społeczna i promowanie zachowań energooszczędnych,
8. Popularyzacja idei zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczny.
Dokument wypełnia zobowiązanie prawne gminy zawarte w art. 18 ww. ustawy Prawo
Energetyczne. Zawarte założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze Miasta Przeworska nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, a wskazane działania mają na celu poprawę jakości środowiska
naturalnego w obszarze miasta.
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach.
Opracowanie powiązane jest z charakterem działań określonych w dokumentach strategicznych
na poziomie Unii Europejskiej, na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Potrzeba sporządzenia
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
Miasta Przeworska” wynika z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) oraz z ww. ustawy Prawo energetyczne. Dokument zawiera
ustalenia wynikające z:
 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności (MAiC
styczeń 2013 r.),
 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK),
 Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r.”,
 Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki,
 Krajowego Planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 Krajowego Planu Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej dla Polski 2014 r.,












Polityki Klimatycznej Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych
w Polsce do roku 2020,
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, perspektywa 2030
(Projekt zmiany Planu),
Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020,
Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do
2019 r.,
Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Podkarpackiego,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska,
Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na lata 2014 – 2020,
Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022,
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016 – 2022,
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2010 – 2013
z uwzględnieniem lat 2014 - 2017

Uwarunkowania lokalne, identyfikacja warunków obecnych, zagadnienia problemowe oraz cele
wskazane w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze Miasta Przeworska” są zgodne z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi
Gminy Miejskiej Przeworsk.
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania
zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska.
Plan zawiera wytyczne w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze Miasta Przeworska. Wyznaczone kierunki działań realizowane w ramach przyjętych celów
dokumentu, nakładają obowiązek zachowania zasad zrównoważonego rozwoju i promują podejście
proekologiczne. Niniejszy dokument będzie przyczyniał się do promowania zasad zrównoważonego
rozwoju i jednocześnie aktywnie wspierał wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska oraz poprawy efektywności energetycznej i wzrostu świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy miejskiej Przeworsk. Wszystkie działania przewidziane w dokumencie zostaną
przeprowadzone na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz minimalizacji
wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.
Dokument uwzględnia stan ochrony środowiska na terenie miasta Przeworska, określa potrzeby
energetyczne miasta w założonym okresie oraz możliwości i sposoby ich pokrycia oraz zawiera cele
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, poprawy efektywności cieplnej w tym ochrony klimatu.
Dodatkowo przedstawiono perspektywiczne zapotrzebowanie na media w okresie 15 lat do roku 2030
włącznie.
Projekt dokumentu zakłada stopniowe rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów, poprzez
umożliwienie finansowania odpowiednich projektów ze środków zewnętrznych. Plany konkretnych
inwestycji wynikających z dokumentu będą poddane odrębnym procedurom oceny oddziaływania na
środowisko. Prognoza zapotrzebowania na ciepło wykazuje spadek zapotrzebowania na ciepło do roku
2030, przy równoczesnym spadku zużycia paliwa gazowego i wzroście użycia energii elektrycznej.
W prognozie optymistycznej nastąpi zauważalny spadek wykorzystania węgla kamiennego na rzecz
OZE. Podjęte działania przyczynią się do znacznego obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Główne inwestycje jakie będą miały wpływ na zaopatrzenie w ciepło dotyczą termomodernizacji
obiektów, wymiany systemów ogrzewania oraz montażu OZE dostarczających tego rodzaju energii. Na
najbliższe lata (do roku 2019) zaplanowane jest przyłączenie do sieci energetycznej ponad 250 nowych
odbiorców. Jednocześnie realizowana będzie modernizacja istniejącej sieci napowietrznej jak i kablowej
na terenie miasta wraz z wymianą transformatorów. Nie planuje się na terenie miasta przebudowy oraz

budowy sieci gazowej za wyjątkiem niewielkich rozbudów tej infrastruktury mających na celu dostawę
gazu do nowo powstających budynków.
W związku z powyższym, realizacja przedstawionych w dokumencie inwestycyjnych
kierunków działań nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne.
2) Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań;
Mając na uwadze zamierzenia wskazane w dokumencie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania
wymienione w art. 49 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tym: charakter
działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem,
prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg i częstotliwość oddziaływań należy uznać iż
realizacja jego postanowień nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko. Realizacja zadań wskazana w projekcie założeń będzie rozłożona w czasie
tj. na okres 15 lat. Działania zawarte w dokumencie nie przewidują wystąpienia ryzyka negatywnego
oddziaływania na środowisko.
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych;
Gmina Miejska Przeworsk położona jest w odległości ok. 50 km od wschodniej granicy kraju.
Działania planowane w dokumencie mają zasięg lokalny i nie przewiduje się oddziaływań
skumulowanych ani transgranicznych.
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;
Realizacja postanowień zawarta w opracowaniu nie jest związana z możliwością wystąpienia
ryzyka dla zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Przedstawione w dokumencie
inwestycje mogą mieć wpływ na środowisko jedynie podczas etapu budowy, spowoduje wtedy
oddziaływanie między innymi na krajobraz i powierzchnię ziemi (poprzez prace budowlane), na
środowisko gruntowo-wodne (zmiany warunków wodnych poprzez czasowe zakłócenia swobodnego
spływu wód opadowych) oraz na klimat akustyczny (hałas związany z pracami budowlanymi
wynikający z pracy ciężkich maszyn oraz z ruchem pojazdów ciężarowych). Wszystkie powyżej
wymienione możliwe do wystąpienia w wyniku realizacji inwestycji oddziaływanie będzie w miarę
możliwości minimalizowane.
Tym samym przedstawione zadania w będą miały pozytywny wpływ na stan środowiska, gdyż
przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji.
3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska
lub intensywne wykorzystywanie terenu;
Dziedzictwo kulturowe na terenie miasta Przeworsk stanowią obiekty wpisane do rejestru
zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, zostały one objęte
ochroną konserwatorską na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) są to:

Ratusz - z XVI-XVII w., 1909, nr rej.: A-307 z 27.11.1952 r.,

Zespół Klasztorny Bernardynów, ul. Bernardyńska 22, nr rej.: A-303 z 27.11.1952 r.:
- kościół p.w. św. Barbary, 1461-65, 1621, 1902
- klasztor, 4 ćw. XV, XVII-XIX













Zespół Klasztorny Bożogrobców, ul. Kościelna, nr rej.: A-309
z 27.11.1952 r.:
- kościół, ob. par. p.w. Świętego Ducha, 1430-73, XVII, XIX
- z kaplicą Grobu Chrystusa, 1692-1718,
- klasztor, ob. plebania, (XV) 2 poł. XVII, XVIII
Zespół Klasztorny Sióstr Miłosierdzia, ul. Krakowska 15, nr rej.: A-374
z 23.11.1990 r.:
- kościół p.w. MB Śnieżnej, 1780
- klasztor, 2 poł. XVIII
- spichrz, 1869 r.
Zespół Pałacowy Lubomirskich, ul. Park 2, nr rej.: A-56 z 27.11.1952
i z 8.01.1992 r.:
- pałac, pocz. XIX
- park ze szkółkami, XIX-XX
- budynki w zespole pałacowym, nr rej.: A-36 z 23.08.2001:
·
oficyna, XIX
·
kordegarda, 1921r.
·
oranżeria, pocz. XIX
·
dom koniuszego, pocz. XIX
·
powozownia, 1869 r.
·
brama, XIX Park,
zespół zabudowy drewnianej o charakterze skansenu, ob. zespół hotelowo-gastronomiczny, ul.
Krakowska, nr rej.: A-225 z 5.11.2007 r.:
- dom Urbana, XIX/XX, po 1970
- d. szkoła „Dom Gacki”, pocz. XX, po 1970 r.
- dom Maślarza, poł. XIX, po 1970
- dom Sowińskich z kuźnią, pocz. XIX, po 1970 r.
- dom Tkacki z kuźnią, XIX, po 1970 r.
- piwnica „Gruba”, XIX, po 1970 r.
- dwór z Krzeczowic, XVIII-XIX, po 1970 r. , nr rej.: 913 z 29.04.1975 r.;
cmentarz rzym.-kat., ul. 1000-lecia, 2 poł. XIX, nr rej.: A-667
z 9.02.1987 r.
mury obronne (pozostałości), XV, XVI, nr rej.: A-260 z 9.12.1959 r.,
zespół dworca kolei wąskotorowej Przeworsk Główny, XIX/XX, nr rej.: A-463 z 30.09.1991r.
(dec.: kolejka wąskotorowa Przeworsk-Dynów):
- lokomotywownia, szach.
- posterunek rewidentów, mur.-drewn.
- magazyn, mur.-drewn.
- dom mieszkalny, ul. Dynowska 22

Przedmiotowy dokument ze względu na swój charakter nie ma możliwości wywołania
oddziaływań szkodzących przyrodzie, nie spowoduje przekroczenia standardów, jakości środowiska i
intensywnego wykorzystania terenu. Kierunki rozwoju przedstawione w dokumencie nie przewidują
realizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, a także nie spowodują
zniszczeń obiektów i zespołów zabytkowych. Jednakże gdyby taka sytuacja zaistniała, realizowane
inwestycje będą prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dzięki czemu
będzie zapewniona właściwa ochrona konserwatorska i planistyczna obiektów i zespołów zabytkowych.
W przypadku przedsięwzięć wymienionych w dokumencie mogących wywołać negatywny wpływ na
środowisko będą one podlegały odrębnym ocenom oddziaływania na środowisko na wstępnym etapie
przygotowania projektów do wdrażania. Ponadto realizacja tych inwestycji będzie realizowana przy
jednoczesnym zabezpieczeniu obszarów o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego.

Na terenie miasta Przeworska nie występują obszary o szczególnych właściwościach
naturalnych, a obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych znajdujące się w granicach administracyjnych
miasta.
Realizacja zadań przewidzianych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Przeworska” nie wpłynie na stan obszarów i obiektów
objętych ochroną konserwatorską, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:
Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk nie występują obszary chronione tj.: park narodowy,
rezerwat, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu. Gmina Miejska Przeworsk nie znajduje
się w granicach obszarów chronionych wchodzących w europejską sieć NATURA 2000. Do najbliżej
położonych obszarów należących do Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 należy
zaliczyć „Starodub w Pełkiniach”, kod obszaru PLH180050, znajdujący się w odległości 1,45 km od
granicy Gminy Miejskiej Przeworsk.
Występują pomniki przyrody na obszarze Gminy Miejskiej Przeworsk (stan na grudzień 2016r.) tj.:
Lp.

Nazwa obiektu

Akt prawny

Opis pomnika
przyrody

Lokalizacja

Grupa drzew – aleja kasztanowców
1.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 300 cm;
wys. 11 m.

Drzewo rośnie w
narożniku działki,
najbliżej skrzyżowania
ul. Niepodległości
z ul. Kasztanową

2.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 312 cm;
wys. 14 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości,
pomiędzy dwoma
kasztanowcami odległymi
o 4 m.

3.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
Obw. pnia 280 cm;
411/LXI/94 Rady
wys. 22 m.
Miasta Przeworsk z 19
maja 1994 r.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, 4m od
drugiego egzemplarza, 2
m od siatki ogrodzenia.

4.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 290 cm;
wys. 26 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości,
czwarte drzewo od strony
E, 27 m od poprzedniego
kasztanowca.

5.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 270 cm;
wys. 23 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, we
wschodnim szpalerze, 17
m od poprzedniego w alei

''4'' i 5 m od następnego
''6''.
6.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 243 cm;
wys. 23 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, 5 m od
poprzedniego
(przedostatnie drzewo w
szpalerze E).

7.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 315 cm;
wys. 27 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, 10 m
od poprzedniego, przy
ogrodzeniu hurtowni StalBud, (ostatnie drzewo w
szpalerze E)

8.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 300 cm;
wys. 22 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, 4m od
następnego kasztanowca,
od pnia wkopany
częściowo krąg betonowy,
(pierwsze drzewo w
szpalerze W od strony N)

9.

Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 280 cm;
wys. 22 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, 4 m od
poprzedniego.

10. Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 308 cm;
wys. 23 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości.

11. Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 333 cm;
wys. 21 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, 16 m
od poprzedniego.

12. Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 235 cm;
wys. 21 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, , przy
siatce ogrodzenia posesji
PTBS.

13. Kasztanowiec pospolity –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 200 cm;
wys. 24 m.

Drzewo rośnie za
ogrodzeniem przy
ul. Niepodległości, na
terenie hurtowni
budowlanej.

14. Olsza (olcha) czarna – Alnus Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
glutinosa

Obw. pnia 210 cm;
wys. 18 m.

Drzewo rośnie przy
ul. Kasztanowej, przy
bramie wjazdowej na
teren PTBS.

Grupa drzew – 3 olchy i brzoza

Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

15. Olsza (olcha) czarna – Alnus Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
glutinosa

Obw. pnia 210 cm;
wys. 18 m.

Drzewo rośnie przy
ul. Kasztanowej.

16. Olsza (olcha) czarna – Alnus Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
glutinosa

Obw. pnia 284 cm;
wys. 19 m.

Drzewo rośnie przy
ul. Kasztanowej.

17. Brzoza brodawkowata –
Betula pendula Roth

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 270 cm;
wys. 17 m.

Drzewo rośnie 22 m od
skrzyżowania
ul. Niepodległości
z ul. Kasztanową.

18. Buk pospolity (Buk
zwyczajny) – Fagus
silvatica

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 354 cm;
wys. 25.

Drzewo rośnie 50 m od ul.
Tysiąclecia, na małym
trawniczku,
oddzielającym osiedlowy
parking od drogi do UM,
17 m na N od buka nr 1.

19. Buk pospolity (Buk
zwyczajny) – Fagus
silvatica

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 380 cm;
wys. 28 m.

Drzewo rośnie na skwarze
pomiędzy MOK,
Urzędem Miasta
i osiedlem
mieszkaniowym, przy
alejce od
ul. Konopnickiej.

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Aleja złożona
głównie z objętych
ochroną grabów – 76
szt. Graby mają w
obwodzie od
kilkunastu do 165
cm, najwyższe
osiągają wysokość
do 30 m, wiek
najstarszych
przekracza 150 lat.

Aleja usytuowana jest w
środkowej części parku,
37 m za pałacem w
kierunku tarasów
spacerowych, ma
szerokość od 7 m (bliżej
pałacu do 5,5 m na końcu
i długość 115 m.
Park zabytkowy
w Przeworsku.

21. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 636 cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
170 lat.

Lipa rośnie 12 m na W od
kaplicy pałacowej. Park
zabytkowy w Przeworsku.

22. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 363 cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Drzewo rośnie 107 m na
NE od kordegardy, 100 m
na od oranżerii. Park
zabytkowy w Przeworsku.

23. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 410 cm;
wys. 25 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Drzewo rośnie na
zerodowanej skarpie, przy
alejce wzdłuż tarasów, 26
m na E od oranżerii, przy
końcu szpaleru alei

Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Miasta Przeworsk z 19
maja 1994 r.

Grupowy pomnik przyrody w parku przeworskim:

20.

Grupa drzew – aleja
grabowa

Grupa drzew – 7 lip szerokolistnych

grabowej.
Park zabytkowy
w Przeworsku.
24. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 604 cm;
wys. 34 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Drzewo rośnie po N
stronie alejki wzdłuż
tarasów. Park zabytkowy
w Przeworsku.

25. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 530 cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Lipa rośnie po S stronie
alejki, za tarasami w
kierunku E. Park
zabytkowy w Przeworsku.

26. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 613 cm;
wys. 33 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Rośnie przy alejce za
tarasami w kierunku E
i 20 m na W od
ogrodzenia parku. Park
zabytkowy w Przeworsku.

27. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 370 cm;
wys. 34 m.

Rośnie przy alejce, 60 m
na S od ogrodzenia parku.
Park zabytkowy
w Przeworsku.

28. Jesion wyniosły – Fraxinus
excelsior

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 330 cm;
wys. 34 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Rośnie po lewej stronie
alejki biegnącej od
dawnej wozowni. Park
zabytkowy w Przeworsku.

29. Jesion wyniosły – Fraxinus
excelsior

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 373 cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Rośnie w środkowej
części ogrodu górnego.
Park zabytkowy
w Przeworsku.

30. Platan klonolistny –
Platanus xhispanica

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Drzewo o 6 pniach
Obw. pni: 83, 88,
107, 125, 130, 278
cm;
wys. 24 m –
najwyższy pień,
przybliżony wiek
200 lat.

Rośnie 12 m na NE od
pałacu.
Park zabytkowy
w Przeworsku.

31. Platan klonolistny –
Platanus xhispanica

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 437 cm;
wys. 24;
przybliżony wiek
200 lat.

Rośnie w ogrodzie
dolnym. Park zabytkowy
w Przeworsku.

32. Platan klonolistny –
Platanus xhispanica

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 419 cm;
wys. 33 m;
przybliżony wiek
200 lat.

Rośnie niemal naprzeciw
budynku Szkoły
Podstawowej nr 1, 70 m
na W od ogrodzenia
parku. Park zabytkowy
w Przeworsku.

Grupa drzew – 3 platany klonolistne

Lipa drobnolistna

33. Lipa drobnolistna – Tilia
cordata

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 498 cm;
wys. 34 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Drzewo rośnie po lewej
stronie alejki prowadzącej
do dawnej wozowni, 34 m
na W od oranżerii, 21 m
na SW od dębu ''9d'' i 18
m na NE od dębu ''9b''.

34. Klon srebrzysty – Acer
saccharinum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 406 cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Drzewo rośnie 90 m na
NE od domu stojącego na
posesji Parkowa 8, w
odległości 90 m od bramy
wychodzącej na ul. M.
Curie-Skłodowskiej. Park
zabytkowy w Przeworsku.

35. Klon srebrzysty – Acer
saccharinum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 340 cm;
wys. 32 m.

Rośnie 20 m na S od
ogrodzenia parku. Park
zabytkowy w Przeworsku.

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 316 cm;
wys. 28 m;
przybliżony wiek
120 lat.

Rośnie w NW części
ogrodu górnego. Park
zabytkowy w Przeworsku.

37. Dąb szypułkowy – Quercus
robur

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 448 cm;
wys. 30;
przybliżony wiek
150 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

38. Dąb szypułkowy – Quercus
robur

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 438 cm;
wys. 31 m;
przybliżony wiek
150 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

39. Dąb szypułkowy – Quercus
robur

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 376 cm;
wys. 32;
przybliżony wiek
150 lat

Park zabytkowy
w Przeworsku.

40. Dąb szypułkowy – Quercus
robur

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 405 cm;
wys. 31;
przybliżony wiek
150 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

41. Kasztanowiec pospolity (K.
zwyczajny, K. biały) –
Aesculus hippocastanum

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
19 maja 1994 r.

Obw. pnia 332 cm;
wys. 22 m.

Rośnie przy chodniku ul.
Krakowskiej, przed
ogrodzeniem parku ok. 6
m na E od furtki
prowadzącej do parku,
muzeum i MOPS.

42. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworsk
z 19 maja 1994 r.

Obw. pnia 343 cm;
wys. 27 m.

Drzewo rośnie 50 m na S
od mostu na Mleczce, na
skarpie przed posesją nr 1
przy ul. Niepodległości,

Grupa drzew – 2 klony srebrzyste

Grupa drzew – buk zwyczajny

36. Buk pospolity (Buk
zwyczajny) – Fagus
silvatica
Grupa drzew – 4 dęby szypułkowe

z

poniżej taras zalewowy
rzeki.
43. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 340 cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
145 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

44. Lipa szerokolistna – Tilia
plathyphyllos

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 378 cm;
wys. 21 m;
przybliżony wiek
175 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

45. Dąb szypułkowy –

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 323 cm;
wys. 21;
przybliżony wiek
120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 270 cm;
wys. 19 m;
przybliżony wiek
120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 280 cm;
wys. 17 m;
przybliżony wiek:
ponad 120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 258 cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek:
ponad 120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 354 cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
165 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 332 cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
155 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 283 cm;
wys. 23.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 302 cm;
wys. 23 m;
przybliżony wiek
155 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 318 cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
145 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 410 cm;
wys. 17 m;
przybliżony wiek

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Quercus robur
46. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata
47. Dąb szypułkowy –
Quercus robur
48. Sosna czarna –
Pinus nigra
49. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior
50. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior
51. Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior
52. Klon jawor –
Acer pseudoplatanus
53. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior
54. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata

185 lat.
55. Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos
56. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata
57. Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos
58. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior
59. Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos

60. Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos
61. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata
62. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior
63. Wiąz górski –
Ulmus glabra
64. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata
65. Robinia biała –
Robinia pseudoacacia
66. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 462 cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
205 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 370 cm;
wys. 21 m;
przybliżony wiek
165 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 330 cm;
wys. 20 m;
przybliżony wiek
135 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 329 cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
145 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 415,55
cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
185 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 365 cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
155 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 395 cm;
wys. 32 m;
przybliżony wiek
165 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 427 cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
205 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 241 cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 262 cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 251 cm;
wys. 18 m;
przybliżony wiek
120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 358 cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek

Park zabytkowy
w Przeworsku.

165 lat.
67. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 320 cm;
wys. 30 m;
przybliżony wiek
145 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

68. Klon jawor –
Acer pseudoplatanus

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 328 cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
165 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

69. Lipa drobnolistna –

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 293 cm;
wys. 27 m;
przybliżony wiek
ponad 120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 293 cm,
wys. 20 m;
przybliżony wiek
155 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 395 cm;
wys. 26 m;
przybliżony wiek
205 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 380 cm;
wys. 20 m;
przybliżony wiek
215 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 306 cm;
wys. 30 m;
przybliżony wiek
135 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 296 cm;
wys. 27 m;
przybliżony wiek
125 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 342 cm;
wys. 30 m;
przybliżony wiek
155 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 272 cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
175 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 383 cm;
wys. 19 m;
przybliżony wiek
175 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 268 cm;
wys. 22 m;
przybliżony wiek
125 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Tilia cordata
70. Grab pospolity –
Carpinus betulus
71. Wiąz górski –
Ulmus glabra
72. Klon jawor –
Acer pseudoplatanus
73. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior
74. Dąb szypułkowy –
Quercus robur
75. Jesion wyniosły –
Fraxinus excelsior
76. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata
77. Dąb szypułkowy –
Quercus robur
78. Klon jawor –
Acer pseudoplatanus

79. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata
80. Kasztanowiec zwyczajny –
Aesculus hippocastanum
81. Lipa drobnolistna –
Tilia cordata
82. Klon jawor –
Acer pseudolatanus
83. Lipa szerokolistna –
Tilia platyphyllos
84. Iglicznia trójcierniowa –
Gleditsia triacanthos
85. Klon jawor –
Acer pseudoplatanus
86. Lipa drobnolistna „Kinga”
Tilia cordata

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 367 cm;
wys. 25 m;
przybliżony wiek
314 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 335 cm;
wys. 23 m;
przybliżony wiek
165 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 254 cm; Park zabytkowy
wys. 19 m;
w Przeworsku.
przybliżony wiek do
100 lat

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 247 cm;
wys. 23 m;
przybliżony wiek
120 lat.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 262 cm; Park zabytkowy
wys. 24 m;
w Przeworsku.
przybliżony wiek do
120 lat.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 415 cm;
wys. 24 m;
przybliżony wiek
120 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXIII/170/16 Rady
Miasta Przeworska
z 28 kwietnia 2016 r.

Obw. pnia 295 cm;
wys. 25;
przybliżony wiek
145 lat.

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Uchwała Nr
XXXII/268/16 Rady
Miasta Przeworska
z 29 grudnia 2016 r.

Obw. pnia 275 cm;
wys. 25;
przybliżony wiek
120 lat.

ul. Krakowska 1
Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia

Park zabytkowy
w Przeworsku.

Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk brak jest form ochrony przyrody takich jak użytki
ekologiczne oraz stanowiska dokumentacyjne. Miasto ze względu na znaczną powierzchnię obszarów
zabudowanych (mieszkalnych i przemysłowych) ubogie jest w występujące na jego terenie gatunki
zwierząt. Tereny otwarte pól i łąk oraz zadrzewienia są środowiskiem życia głównie saren, zajęcy,
kuropatw, bażantów i innych gatunków. Niezabudowana cześć obszaru Przeworska odznacza się
dominacją nieleśnych zbiorowisk antropogenicznych (pola uprawne, ogrody, sady, łąki, zieleń miejska
i parki).

PODSUMOWANIE
Dokument pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze Miasta Przeworska” biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania zawarte
w art. 49 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie podlega procedurze
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Realizacja założeń określona ww. Planie nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi
i zagrożenia dla środowiska. Zamierzone zadania przyczynią się m.in. do: zmniejszenia ładunku
zanieczyszczeń emitowanych z terenu miasta do powietrza, poprawy stanu środowiska, osiągnięcia
trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta Przeworska . Działania zawarte w dokumencie pozytywnie
przyczynią się do utrwalenia postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko
wśród mieszkańców miasta Przeworska.
Wobec powyższego odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowej dokumentacji.

(…) Z up. BURMISTRZA
inż. Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska

