
CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ CZASU POKOJU 
 

Gmina Solina połoŜona jest we wschodniej części powiatu leskiego  i obejmuje swoim 

zasięgiem obszar 184 km2, co stanowi 22 % ogólnej powierzchni powiatu. Gmina Solina graniczy 

z : Gminą Olszanica od północy, z Gminami : Ustrzyki Dolne i Czarna  od wschodu, z Gminą 

Cisna od południa a z Gminą Baligród  od zachodu i Gminą Lesko od północnego zachodu. 

Gmina leŜy w dorzeczu rz. San, w obrębie Bieszczadów Zachodnich,w pobliŜu następujących 

pasm górskich : 

- pasmo graniczne od Przełęczy Łupkowskiej po Kremenaros – granica ze Słowacją, a dalej na 

wschód po Przełęcz UŜocką – granica z Ukrainą, 

- pasmo Wołosani i Chryszczatej zwane takŜe Wysokim Działem, 

- pasmo połonin rozcięte poprzecznymi dolinami Prowyczy i Wołowatego, ciągnące się od 

Smreka, przez Połoninę Wetlińską, Połoninę Waryńską, po 

  grupę Tarnicy i Rozsypaniec, 

- pasmo Łopiennika i Durnej, 

- pasmo Otrytu na północ od Sanu z najwyŜszym szczytem Trohanice. 

 Obszar gminy charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem, zwłaszcza miejscowości 

połoŜone na jeziorami tj. Polańczyk, Solina, Myczkowce. Panuje tam klimat podgórski z 

przewagą cech kontynentalnych. Ocieplający wpływq zbiorników wodnych odznacza się jesienią, 

a oziębiający wiosną. Jeziora : Solińskie i Myczkowieckie oprócz spełniania funkcji rekreacyjnej 

są zbiornikami wody pitnej dla Gminy Solina i m. Ustrzyki Dolne. 

Pod względem administracyjnym gmina składa się z 20 miejscowości i dzieli się na 16 

sołectw. 

Gminę zamieszkuje około 5.100 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi  28 osób/km2.  

Bogactwem naturalnym gminy są lasy, stanowiące 54 % ogólnej powierzchni gminy oraz 

tereny atrakcyjne turystycznie, głownie nad Jeziorem Solińskim. 

 UŜytki rolne stanowią 22 % powierzchni gminy. 

 Przez teren gminy przebiegają dwa waŜne drogowy szlaki komunikacyjne : 

• drogi wojewódzkie relacji Hoczew – Polańczyk – Czarna i Uherce 

Mineralne - Myczków dł. – łącznie 33 km. 

Drogi powiatowe mają 52 km długości a drogi gminne 14 km. 

 Gmina posiada 32 km sieci wodociągowej,  3 oczyszczalnie ścieków oraz 3 km sieci 

kanalizacyjnej.. W m. Myczków znajduje się Główny Punkt Zasilania. Gmina w niewielkim 

stopniu pokryta jest siecią gazową, która ciągnie się od m. Berezka do m. Polańczyk – długość 5 

km. 



 Dominującą role w gospodarce gminy odgrywa turystyka i agroturystyka, nieco mniejszą 

rolnictwo, usługi handlowe i produkcyjne.  

 Edukacja młodzieŜy realizowana jest w 8 ośrodkach oświatowych. Główną bazę 

kulturalną stanowią : Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku. 

Do potencjalnych zagroŜeń Gminy Solina mogących spowodować sytuacje kryzysowe, 

masowe zagroŜenia Ŝycia  

i zdrowia ludności lub degradację środowiska naturalnego naleŜy zaliczyć:  

� ZagroŜenia spowodowane siłami natury : 

- powodzie i podtopienia, 

            - zjawiska lodowe na rzekach i zbiornikach wodnych, 

            - gradobicia, 

            - susze, 

            - silne wiatry – huragany, 

� zagroŜenia epidemiologiczne ludzi i epidemii, 

� zagroŜenia epizootyczne zwierząt., 

� zagroŜenia poŜarowe, 

� awarie magistral gazowych, 

� katastrofy  drogowe, 

� zagroŜenie substancjami niebezpiecznymi,  

� zagroŜenie radiacyjne. 

� zagroŜenia transgraniczne, 

� katastrofy budowlane, 

� zagroŜenia osuwiskowe, 

� naruszenia porządku publicznego i działania terroru/bioterroru.                                                      

 

 

 

 


