UCHWAŁA Nr XXXIX / 398 / 06
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 24 pa dziernika 2006 r.
w sprawie oceny aktualno ci studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pó n. zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca
2003
roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pó n. zm.),
Rada Gminy Lubaczów
postanawia:
§ 1.
1.

Przyj

przedstawione przez Wójta Gminy Lubaczów i zaopiniowane przez Gminn Komisj

Urbanistyczno – Architektoniczn w Lubaczowie wyniki analiz i ocen, dotycz cych aktualno ci
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów, uchwalonego uchwał Nr IV/25/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 1998 r. i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
2.

Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy lubaczów w okresie: pa dziernik 2002
r. – czerwiec 2006 r. stanowi Zał. Nr 1 do uchwały.
§ 2.

Stwierdzi cz ciowy brak aktualno ci studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymienionego w ust. 1 w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z pó n. zm.) oraz do przepisów
odr bnych a tak e w odniesieniu do aktualnych potrzeb zwi zanych z rozwojem GminyLubaczów.

§ 3.
Stwierdzi

e obowi zuj ce plany:

1.

MPZP 1/97 terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi D browa

2.

MPZP 2/97 terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Młodów-Zak cie

3.

MPZP 3/97 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Krowica Sama

4.

MPZP 4/97 terenów zabudowy zagrodowej we wsi Szczutków

5.

MPZP 5/97 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Mokrzyca

6.

MPZP 7/97 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Basznia Górna

7.

MPZP 9/97 terenów zabudowy zagrodowej we wsi Basznia Górna

8.

MPZP 10/97 terenów zabudowy zagrodowej we wsi Mokrzyca

9.

MPZP 11/97 terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej we wsi Mokrzyca

10.

MPZP 12/97 terenów zabudowy zagrodowej we wsi Krowica Hołodowska

11.

MPZP 13/97 terenów zabudowy zagrodowej we wsi Opaka

12. MPZP 14/97 terenu pod budow obiektów dla potrzeb plebani Ko cioła Rzymsko-Katolickiego we
wsi Krowica Sama
13.

MPZP 15/97 terenów zabudowy jednorodzinnej we wsi Młodów

14.

MPZP 16/97 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Młodów

15.

MPZP „Opaka-Stadion”

16.

MPZP „Lisie Jamy 1/2000”

17.

MPZP „Budomierz-Ko ciół”

18.

MPZP „Opaka 1/2001”

19.

MPZP „Krowica Sama – 1/2003”

20.

MPZP „Przej cie graniczne Budomierz – Hruszew - I etap”.

zachowuj aktualno

pod wzgl dem programowo-przestrzennym i prawnym.
§ 4.

Uzna potrzeb zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubaczów, w szczególno ci w zakresie:
1) dostosowania do obowi zuj cych przepisów prawa,
2) ustale dotycz cych ochrony rodowiska przyrodniczego oraz aktualnych potrzeb rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy Lubaczów.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 6.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy Rady Gminy
Zbigniew Soro

Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubaczów
w okresie: pa dziernik 2002 –czerwiec 2006

Zał cznik Nr 1
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I.

WPROWADZENIE
Podstaw prawn niniejszego opracowania stanowi art. 32 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717 z pó n. zm.), który w dosłownym przytoczeniu brzmi:

art. 32 ust.1: „w celu oceny aktualno ci studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent
miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia post py w
opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporz dzenia w nawi zaniu do ustale studium z uwzgl dnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których
mowa w art.57 ust. 1 – 3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporz dzenia lub zmiany planu
miejscowego”
art. 32 ust. 2: „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których
mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej wła ciwej komisji urbanistycznoarchitektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwał w
sprawie aktualno ci studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne
w cało ci lub w cz ci, podejmuje działania, o których mowa w art. 27”.

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy Lubaczów ustawowego obowi zku jw. i stanowi pierwsz ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubaczów, dokonan w toku bie cej kadencji Rady Gminy Lubaczów – tj. od pa dziernika 2002 r.
Podstawowym celem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru jest
ocena:
- aktualno ci ustale studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego – podstawowego dokumentu w zakresie kreowania polityki przestrzennej na obszarze gminy,
- aktualno ci ustale obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- potrzeby opracowania nowych planów miejscowych i ich zgodno ci z ustaleniami
studium.
Mi dzy studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zachodzi bowiem cisła relacja
polegaj ca na tym, e przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, musi by zgodnie z ustaleniami studium.
Z powy szego stwierdzenia wynika podstawowa konkluzja przestrzenna, e je eli wyst puje potrzeba opracowania planu miejscowego dla terenów, których przeznaczenie
w planie byłoby niezgodne z ustaleniami studium – studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania gminy wymaga zmiany / aktualizacji.
II. WYKORZYSTANE MATERIAŁY WYJ CIOWE:
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów - uchwalone uchwał Nr IV/25/98 Rady Gminy w Lubaczowie z dnia 29
grudnia 1998 r. - w tym:
- dokumentacja formalno-prawna,
- dokumentacja planistyczna,
- tekst i rysunek Studium.
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów uchwalony uchwał Nr 1/I/93 Rady Gminy w Lubaczowie z dnia 10.02.1993 r.
(ogłoszony w Dz. U. Woj. Przem. z 1993 r. Nr 4 poz. 30 - nieobowi zuj cy)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego p.n. „Przej cie graniczne Budomierz – Hruszew - I Etap” uchwalony uchwał Nr XXVI/264/2005 Rady Gminy
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Lubaczów z dnia 8 lipca 2005 r. (ogłoszon w Dz.U.Woj. Podkarpackiego Nr 99 z
dnia 2 sierpnia 2005 r. poz. 1665)
19 pozostałych planów miejscowych uchwalonych w trybie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego uchwalony uchwał Nr XLVIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30.08. 2002 r. – Ustalenia Planu dla Gminy Lubaczów
Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Lubaczów uchwalony uchwał
Nr XXVI/274/2005 Rady Gminy Lubaczów z dnia 8.07.2005 r.
Program Ochrony rodowiska dla Gminy Lubaczów uchwalony uchwał
Nr XXVI/273/2005 Rady Gminy Lubaczów z dnia 8.07.2005 r.
Informacje Urz du Gminy Lubaczów dotycz ce:
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w okresie: pa dziernik 2002 – czerwiec 2003 r.
- decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie: lipiec 2003 – kwiecie
2006 r.
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie: lipiec 2003 –
kwiecie 2006 r.
- obrotu ziemi ,
- zalesiania gruntów rolnych i nieu ytków
Informacje uzyskane w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie - dotycz ce:
- obiektów przekazanych do u ytkowania w okresie: pa dziernik 2002 – czerwiec 2003 r.
- pozwole na budow w okresie: pa dziernik 2002 r. – kwiecie 2006 r.
Informacje uzyskane u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie – dotycz ce obiektów przekazanych do u ytkowania w okresie: lipiec 2003
– czerwiec 2006 r.
III. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU GMINY LUBACZÓW I METODA
OPRACOWANIA.
Obszar Gminy Lubaczów charakteryzuj nast puj ce dane:
- obszar administracyjny – 202,9 km2 (ok. 20.290 ha)
- liczba mieszka ców – 9.515 / 30.09.2006 r.
- wska nik lesisto ci – 35,8 % (7.481 ha)
- obszary przyrodnicze prawnie chronione:
- Roztocza ski Obszar Chronionego Krajobrazu – 1,84 % obszaru gminy,
- rezerwat przyrody „KAMIENNE” – 21,68 ha,
- obszary górnicze:
- gazu ziemnego „Lubaczów” - 2.080 ha na (terenie gminy)
- iłów „SMOLINKA”
- siarki „BASZNIA” - zniesiony
Podstawowym celem opracowania jest ocena aktualno ci obowi zuj cych na terenie
gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ocena aktualno ci ww. opracowa dotyczy zgodno ci pod wzgl dem formalnoprawnym oraz przydatno ci pod wzgl dem programowym i funkcjonalnoprzestrzennym na aktualnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.
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Punktem wyj ciowym jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
które daj si zblokowa w dwa bloki zagadnie : zmiany zaistniałe faktycznie (zrealizowane inwestycje) oraz zmiany potencjalne (decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na
budow , obrót ziemi , itp. ).
W celu przeanalizowania zakresu ww. zmian, obszar administracyjny gminy dla potrzeb niniejszego opracowania podzielono na 23 rejony inwestycyjne – odpowiadaj ce
praktycznie strukturze podziału administracyjnego gminy na sołectwa.
Zakresy przestrzenne ww. rejonów inwestycyjnych przedstawiono na zał czniku graficznym do niniejszego opracowania.
Reasumuj c, niniejsze opracowanie obejmuje 3 bloki zagadnie problemowych:
- analiz i ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru,
- analiz i ocena aktualno ci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- analiz i ocen aktualno ci studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
które znajduj rozwini cie w dalszej cz ci opracowania.
IV. ANALIZA I OCENA ZMIAN ZAISTNIAŁYCH W ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM GMINY.
Całokształt zmian faktycznie zaistniałych w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru gminy mo e teoretycznie obejmowa nast puj ce zagadnienia:
- inwestycje zrealizowane – element podstawowy,
- zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym w wyniku dokonanych zalesie ,
- zmiany w zagospodarowaniu obszaru w wyniku rehabilitacji lub rekultywacji terenów,
- zmiany w zagospodarowaniu obszaru w wyniku degradacji terenów,
- tendencje zaistniałych zmian w aspekcie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru,
- znaczenie zaistniałych zmian dla rozwoju przestrzennego i społecznogospodarczego gminy.
1. Inwestycje zrealizowane:
Podstawowym ródłem informacji o inwestycjach zrealizowanych na obszarze
miasta w analizowanym okresie stanowi rejestry obiektów przekazanych i dopuszczonych do u ytkowania w trybie przepisów Prawa Budowlanego.
Kompetencje w ww. zakresie nale ały:
- do ko ca czerwca 2003 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
- po tym okresie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie.
Przedstawione poni ej dane stanowi zsumowane wyniki dla analizowanego okresu
uzyskane od ww. organów administracyjnych.
Struktura funkcjonalna inwestycji przekazanych do u ytkowania:
Nr

rejon inwestycyjny

I
II
III
IV
V

ANTONIKI
BAŁAJE
BASZNIA DOLNA
BASZNIA GÓRNA
BOROWA GÓRA

mieszk. gospod.* us.-pr.* in. tech.* inne*

6
2
6
1
1
-4-

0
1
1
0
0

0
0
1
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

razem
obiekty
%

7
3
9
3
1

4,7
2,0
6,1
2,0
0,7
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VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

BUDOMIERZ
D BROWA
D BKÓW
HURCZE
KROWICA HOŁODOWSKA
KROWICA LASOWA
KROWICA SAMA
LISIE JAMY
MŁODÓW + KAROLÓWKA
MOKRZYCA
OPAKA
PIASTOWO
PODLESIE
SIENIAWKA
SZCZUTKÓW
TYMCE
WÓLKA KROWICKA
ZAŁU E
RAZEM
%

*

1
3
10
0
4
4
6
18
26
4
9
0
0
0
5
1
5
7

0
0
1
0
1
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
3
11
0
7
6
6
24
29
4
11
0
0
0
5
2
7
9

119
80,4

13
8,8

6
4,0

9
6,1

1
0,7

148

0,7
2,0
7,5
0
4,7
4,0
4,0
16,2
19,6
2,7
7,5
0
0
0
3,4
1,4
4,7
6,1
100,0

gospod. – gospodarcze, gara owe, magazynowe, inwentarsko-składowe
us.-pr. – usługowe, administracyjne,prodykycjne
in. tech. – infrastruktura techniczna i komunikacyjna
inne – stawy hodowlane, termomodernizcje budynków, itp.

W oparciu o zestawienie jw. stwierdzi mo na:
- dominuj cy udział przypada na budynki mieszkalne, które stanowi ponad 80 %
ogółu zrealizowanych obiektów,
- budynki mieszkalne i gospodarcze stanowi blisko 90 % ogółu zrealizowanych
obiektów,
- głównym ródłem zmian zaistniałych na obszarze gminy stanowi zatem obiekty
zrealizowane przez osoby fizyczne,
- zakresem najwi kszych zmian były kolejno: Młodów + Karolówka (19,5 %), Lisie
Jamy (16,2 %), Opaka (7,5 %) oraz D bków (7,5 %) – co znajduje racjonalne wyja nienie w potencjale ludno ciowym ww. miejscowo ci ekspansji budownictwa
miejskiego na tereny o cienne i usytuowaniem ww. obszarów przy głównych drogach wylotowych z miasta,
adnego lub enigmatyczny ruch budowlany odnotowano na terenie 6 sołectw:
Hurcze, Podlesie, Piastowo, Budomierz, Borowa Góra, Tymce i obr bie geodezyjnym Sieniawka,
Jako znacz ce inwestycje dla przekształce struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru gminy zrealizowane w analizowanym okresie wymieni nale y przede wszystkim obiekty infrastruktury technicznej:
1) budow oczyszczalni cieków w Zału u wraz z I etapem kanalizacji (Zału e –
Moczary – Basznia Dolna / PGR) ,
2) skanalizowanie (na bazie oczyszczalni miejskiej) zespołu wsi: D bków – Opaka,
Lisie Jamy oraz Młodów „Górka”,
3) budow wodociagu Sołotwina – D browa,
4) zgazyfikowanie Bałaji i przysiółka Brozie,
5) przebudow sieci elektroenergetycznej w Tymcach, D bkowie, Zału u
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6) rozpocz cie przebudowy drogi „Basznia – Piaski” (300 mb.), przebudow dróg
gminnych w Młodowie (Zak cie i sklep).
Wy ej przytoczone dane nie wyczerpuj pełnej listy inwestycji zrealizowanych, poniewa nie obejmuj zrealizowanych robót, które nie wymagały decyzji budowlanych
– np. inwestycje komunikacyjne dotycz ce modernizacji i remontów nawierzchni
drogowych.
W analizowanym okresie zmodernizowano i wyremontowano nawierzchnie dróg
gminnych:
- Wólka Krowicka – Brozie
- Lisie Jamy – ul. Polna
- Zału e - Czarne
2. Zalesienia gruntów rolnych i nieu ytków.
Realizowane były przede wszystkim przez 2 grupy inwestorów: Nadle nictwo Lubaczów i osoby fizyczne.
Zalesienia gruntów realizowane przez osoby fizyczne dokonywane były głównie w
trybie zmieniaj cych si przepisów w sprawie trybu udzielania pomocy finansowej na
zalesianie gruntów - obj tych planem rozwoju obszarów wiejskich lub funduszy
ochrony rodowiska.
Podstawowym dokumentem legalizuj cym działania zalesieniowe były za wiadczenia
wydawane przez Urz d Gminy o zgodno ci zalesie z ustaleniami studium gminy oraz
uzupełniaj co decyzje o warunkach zabudowy.
O skali dokonanych faktycznie zalesie gruntów przez osoby fizyczne mo na jedynie
domniemywa z uwagi na fakt, e uzyskanie za wiadczenia jw. lub decyzji o warunkach zabudowy nie oznacza automatycznie faktycznego zalesienia gruntu.
W sumie w analizowanym okresie dla osób fizycznych wydano za wiadczenia jw. lub
decyzje o warunkach zabudowy na zalesienie terenów:
Nr

sołectwo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

ANTONIKI
BAŁAJE
BASZNIA DOLNA
BASZNIA GÓRNA
BOROWA GÓRA
BUDOMIERZ
D BROWA
D BKÓW
HURCZE
KROWICA HOŁODOWSKA
KROWICA LASOWA
KROWICA SAMA
LISIE JAMY
MŁODÓW + KAROLÓWKA
MOKRZYCA
OPAKA
PIASTOWO
PODLESIE
SIENIAWKA
SZCZUTKÓW

ha

%

9,80
26,78
1,94
69,21
4,36
0
2,85
0
0
12,17
81,73
12,95
1,57
25,31
11,85
69,46
0
0
0
59,57

2,3
6,3
0,4
16,4
1.0
0
0,6
0
0
2,9
19,4
3,1
0,4
6,0
2,8
16,4
0
0
0
14,2
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XXI
XXII
XXIII

TYMCE
WÓLKA KROWICKA
ZAŁU E
RAZEM

10,17
22,37
0,54

2,4
5,3
0,1

422,63

100,0

Powy sze zestawienie nie uwzgl dnia zalesien dokonanych przez Nadle nictwo Lubaczów.
Zalesienia gruntów na obszarze gminy nale y ocenia pod wzgl dem przestrzennym i
formalnym.
Pod wzgl dem przestrzennym stwierdzi mo na:
- najwi kszy trend zalesieniowy odnotowano kolejno na terenie 4-ch sołectw: Krowica Lasowa (19,4 %), Basznia Górna (16,4 %), Opaka (16,4 %) i Szczutków
(14,2 %), na terenie których zalesienia stanowiły bez mała 70 % (66,4 %) ogółu
zalesie na terenie gminy,
- na terenie 6-ciu rejonów analitycznych: Budomierz, D bków, Hurcze, Piastowo,
Podlesie i Sieniawka nie odnotowano adnych zalesie ,
- na terenie 4-ch rejonów analitycznych: Basznia Dolna (1,94 ha), D browa (2,85
ha), Lisie Jamy (1,57 ha), Zału e (0,54 ha) odnotowano zalesienia enigmatyczne o
powierzchni do 3 ha,
- ł cznie zalesienia obejmuj powierzchni ok. 422 ha – co stanowi ok. 5 % ogólnej
powierzchni gminy.
Pod wzgl dem formalnym stwierdzi mo na, e stosunkowo du a skala dokonywanych zalesie na terenie gminy wymaga regulacji tymi procesami pod wzgl dem przestrzennym.
Z tego wzgl du Rada Gminy podj ła uchwał o przyst pieniu do sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj cego cały obszar administracyjny gminy.
3. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Lubaczów
W analizowanym okresie nie odnotowano zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru zwi zanych z:
- zaniechaniem inwestycji umo liwiaj cych udost pnianie terenów pod zabudow
lub umo liwiaj cych tworzenie ofert inwestycyjnych,
- rekultywacj lub rehabilitacj terenów (w tym rekultywacji terenów pokopalnianych siarki w Baszni Górnej),
- degradacj terenów w wyniku eksploatacji surowców, uaktywnionymi osuwiskami
gruntu, opuszczeniem obiektów w wyniku zaniechania produkcji, „dzikimi wysypiskami” mieci, itp.
Pod wzgl dem formalnym stwierdzi mo na, e zmiany zaistniałe w zagospodarowaniu przestrzennym gminy maj istotny wpływ na uwarunkowania społecznogospodarcze gminy poniewa bezpo rednio rzutuj na popraw standardów bytowych
mieszka ców w wyniku sukcesywnej rozbudowy gminnych systemów infrastruktury
technicznej, komunikacyjnej oraz modernizacj bazy o wiatowej,
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Tendencje rysuj cych si zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy mo na
scharakteryzowa nast puj co:
- poło enie przez samorz d głównego nacisku w trakcie bie cej kadencji rady
miejskiej na rozbudow systemów infrastruktury technicznej – jako głównego
elementu poprawy standardów bytowych mieszka ców - ma charakter trwały,
bezalternatywny, wymagaj cy konsekwentnej realizacji w trakcie kolejnych kadencji samorz du,
- analogicznie rzecz si ma z priorytetem dla inwestycji maj cych na celu uatrakcyjnienie wizerunku obszaru pod k tem rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku
– w warunkach ci gle doskonalonych form ochrony rodowiska przyrodniczego i
zasobów kulturowych obszaru,
- zatem na terenie miasta odnotowywa si powinno w przyszło ci w dalszym ci gu
najwi ksze nasilenie ruchu inwestycyjnego (zmian w zagospodarowaniu przestrzennym) i sukcesywne rozrastanie si terenów zabudowy mieszkaniowousługowej Narola wzdłu dróg wylotowych z miasta.
V. ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM OBSZARU GMINY
LUBACZÓW
Na całokształt zagadnienia potencjalnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w analizowanym okresie składaj si :
- inwestycje dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy (do VII.2003 r. decyzje warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu),
- inwestycje dla których wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- inwestycje dla których wydano pozwolenia na budow ,
- plany i programy społeczno-gospodarcze zwi zane z gospodarka przestrzenn na
obszarze gminy,
- tendencje potencjalnych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru,
- znaczenie potencjalnych zmian dla struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru.
1. Inwestycje obj te decyzjami o warunkach zabudowy oraz decyzjami o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
STRUKTURA FUNKCJONALNA INWESTYCJI:
Nr

sołectwo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

ANTONIKI
BAŁAJE
BASZNIA DOLNA
BASZNIA GÓRNA
BOROWA GÓRA
BUDOMIERZ
D BROWA
D BKÓW
HURCZE
KROWICA HOŁODOWSKA
KROWICA LASOWA
KROWICA SAMA
LISIE JAMY
MŁODÓW + KAROLÓWKA

mieszk. gospod.* us.-pr.* in. tech.* inne*

3
2
9
2
1
0
2
16
1
2
1
9
20
27
-8-

0
0
2
1
1
0
0
4
0
3
0
1
1
3

0
0
3
0
0
0
0
4
1
1
0
2
3
0

0
0
3
2
0
0
1
3
0
2
1
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

razem
obiekty
%

7
3
9
3
1
1
3
11
0
7
6
6
24
29

4,7
2,0
6,1
2,0
0,7
0,7
2,0
7,5
0
4,7
4,0
4,0
16,2
19,6
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XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

MOKRZYCA
OPAKA
PIASTOWO
PODLESIE
SIENIAWKA
SZCZUTKÓW
TYMCE
WÓLKA KROWICKA
ZAŁU E
RAZEM
%

*

0
9
1
0
0
4
3
7
8

0
3
0
0
0
0
0
1
3

0
2
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
2
2
1
1

0
1
0
0
0
1
0
0
0

4
11
0
0
0
5
2
7
9

127
64,5

23
11,7

16
8,1

27
13,7

4
2,0

148

2,7
7,5
0
0
0
3,4
1,4
4,7
6,1
100,0

gospod. – gospodarcze, gara owe, inwentarskie, magazynowo-składowe
us.-pr. – usługowe, produkcyjne
inf. tech. – infrastruktura techniczna i komunikacja
inne – np. stawy hodowlane

Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy prowadzi do nast puj cych konkluzji funkcjonalno-przestrzennych:
- najwi ksza liczba wydanych decyzji przypada na: Młodów + Karolówk (19,6 %),
Lisie Jamy (16,2 %) – a wi c miejscowo ci o relatywnie du ym potencjale ludnociowym, w których nat enie inwestycji jest dodatkowo wzmo one z uwagi na
podmiejski charakter i ekspansj terenów miejskich wzdłu głównych dróg wylotowych z miasta,
- relatywnie du e nat enie inwestycji odnotowano w Opace i D bkowie – a wi c
miejscowo ciach usytuowanych wzdłu drogi wylotowej z miasta w kierunku południowym,
- inwestycji w 4-ch ww. miejscowo ciach stanowi około połowy inwestycji na terenie całej gminy (22 sołectwa + 1 obr b geodezyjny),
adne lub znikome nat enie inwestycji odnotowano w 6-ciu rejonach analitycznych: Podlesie, Budomierz, Hurcze, Piastowo, Borowa Góra i obr bie geodezyjnym Sieniawka – a wi c miejscowo ciach o małym potencjale ludno ciowym, pereferyjnie usytuowanych w stosunku do o rodka gminnego,
- pod wzgl dem funkcjonalnym blisko 65 % ogółu inwestycji dotyczy budynków
mieszkalnych,
- blisko 15 % ogółu inwestycji przypada na infrastruktur techniczn , co potwierdza
nacisk gminy na rozwój systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Zestawienie inwestycji dla których wydano pozwolenie na budow :
STRUKTURA FUNKCJONALNA INWESTYCJI:
Nr

sołectwo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ANTONIKI
BAŁAJE
BASZNIA DOLNA
BASZNIA GÓRNA
BOROWA GÓRA
BUDOMIERZ
D BROWA
D BKÓW

mieszk. gospod.* us.-pr.* in. tech.* inne*

4
2
5
5
1
0
3
9
-9-

0
0
2
1
0
0
0
5

1
0
1
0
0
0
0
0

3
6
9
2
0
0
7
8

0
0
0
0
0
0
1
0

razem
obiekty
%

8
8
17
3
1
0
11
22

3,2
3,2
6,9
3,2
0,4
0
4,4
8,9

Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubaczów
w okresie: pa dziernik 2002 –czerwiec 2006

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

HURCZE
KROWICA HOŁODOWSKA
KROWICA LASOWA
KROWICA SAMA
LISIE JAMY
MŁODÓW + KAROLÓWKA
MOKRZYCA
OPAKA
PIASTOWO
PODLESIE
SIENIAWKA
SZCZUTKÓW
TYMCE
WÓLKA KROWICKA
ZAŁU E
RAZEM
%

*

1
4
2
9
11
26
1
7
0
0
0
2
2
8
4

0
1
1
3
0
4
0
1
0
0
0
1
0
2
2

0
0
0
1
4
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
9
21
1
8
0
0
0
2
3
11
10

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0

1
5
4
14
24
52
2
20
0
0
0
5
7
21
16

107
43,2

23
9,3

10
4,0

103
41,5

5
2,0

248

0,4
2,0
1,6
5,6
9,7
21,0
0,8
8,1
0
0
0
2,0
2,8
8,5
6,5
100,0

istniej – budynki mieszkalne rozbudowywane, nadbudowywane
gospod. – gospodarcze, gara owe, magazynowe, inwentarsko-składowe
us-pr. – usługowe i administracyjne, nowe i istniej ce
inne – wa niejsze obiekty infrastruktury technicznej, komunikacji, termomodernizcje budynków, itp

Ustalenia analizy inwestycji pod wzgl dem rzeczowym i funkcjonalno-przestrzennym
dokonane dla decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego odnosz si równie do analizy pozwole na budow .
3.

Obrót ziemi :
Analiza obejmuje t cz
„obrotu ziemi ”, w którym jedn ze stron był Wójt Gminy
Lubaczów i dotyczy 2-ch grup zagadnie :
- nieruchomo ci zbytych lub przekazanych inwestorom przez Gmin ,
- nieruchomo ci nabytych w ró nych formach przez Gmin .
Ogółem w analizowanym okresie Gmina:
- zbyła 55 działek o ł cznej powierzchni 24,93 ha,
- nabyła 14 działek o ł cznej powierzchni 10,42 ha.
Struktura przestrzenna „obrotu ziemi ” w poszczególnych rejonach analitycznych / sołectwach przedstawiała si nast puj co:
ZBYCIA NIERUCHOMO CI:
lp.

sołectwo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

ANTONIKI
BAŁAJE
BASZNIA DOLNA
BASZNIA GÓRNA
BOROWA GÓRA
BUDOMIERZ
D BROWA
D BKÓW
HURCZE
KROWICA HOŁODOWSKA

ha

%

0
0,34
1,07
0
0
0
0
0
0,32
0,09

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

KROWICA LASOWA
KROWICA SAMA
LISIE JAMY
MŁODÓW + KAROLÓWKA
MOKRZYCA
OPAKA
PIASTOWO
PODLESIE
SIENIAWKA
SZCZUTKÓW
TYMCE
WÓLKA KROWICKA
ZAŁU E

0,25
0,91
1,20
3,37
0
0,04
0
0
0
16,20
0,22
0
0,92

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

RAZEM

24,93

100,0

ha

%

NABYCIA NIERUCHOMO CI:
lp.

sołectwo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

ANTONIKI
BAŁAJE
BASZNIA DOLNA
BASZNIA GÓRNA
BOROWA GÓRA
BUDOMIERZ
D BROWA
D BKÓW
HURCZE
KROWICA HOŁODOWSKA
KROWICA LASOWA
KROWICA SAMA
LISIE JAMY
MŁODÓW + KAROLÓWKA
MOKRZYCA
OPAKA
PIASTOWO
PODLESIE
SIENIAWKA
SZCZUTKÓW
TYMCE
WÓLKA KROWICKA
ZAŁU E

0
0
0
0
0
.3,36
0
0
0
1,25
0
0,78
0
3,04
0
1,43
0
0
0
0
0
0
0,56

0
0
0
0
0
32,2
0
0
0
12,0
0
7,5
0
29,2
0
13,7
0
0
0
0
0
0
5,4

RAZEM

10,42

100,0

Ogólnie stwierdzi mo na, e w wyniku obrotu ziemi powierzchnia gruntów gminnych zmniejszyła si o 14,51 ha.
3. Plany i programy społeczno-gospodarcze.
W roku 2004 Rada Gminy Lubaczów uchwaliła Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Lubaczów na lata 2004 – 2013 podzielony na 2 podokresy inwestycyjne: 2004 –
2006 i 2007 – 2013.
Plan zawiera ł cznie ponad 104 zada inwestycyjnych – z tego ok. 95 o charakterze
inwestycyjnym.
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Około 40 inwestycji planowano wykona w okresie 2004 – 2006 i ok. 60 w okresie
2007 – 2013.
WW. inwestycje winne mie determinujacy wpływ na:
- standardy bytowe mieszka ców,
- stan rodowiska
- przekształcenia przestrzenne obszaru.
W okresie do 2006 r. Plan zakładał:
I. w zakresie gospodarki wodno- ciekowej:
1) budow kanalizacji sanitarnej D bków – Opaka - roboty dodatkowe
2) jw. Lisie Jamy – II etap
3) jw. Lisie Jamy – III etap
4) oczyszczalni w Zału u i I etapu kanalizacji sanitarnej
5) kanalizacji sanitarnej – Opaka - Osiedle
6) jw. Młodów - Górka
7) jw. Zału e - II etap + podłaczenie Dachnowa (gmina Cieszanów)
8) jw. Młodów – Karolówka
9) wodoci gu Sołotwina – D browa
10) modernizacji Hydroforni Mokrzyca
11) budowy 2-giej studni wierconej dla uj cia w Wólce Krowickiej
12) regulacji potoku Zamiła od Krowicy Samej do uj cia
13) jw. w Młodowie – Karolówce
II. w zakresie gospodarki odpadami:
1) partycypacj w budowie powiatowego składowiska w Futorach (gmina Oleszyce)
III. w zakresie komunikacji:
1) budow drogi Basznia Dolna/Piaski – Zału e/Moczar
2) jw. Młodów – wie
3) remonty nawierzchni dróg gminnych
4) rozbudow o wietlenia drogowego na terenie gminy
IV. w zakresie gazyfikacji:
1) budow gazoci gu Wólka Krowicka – Brozie
2) jw. Bałaje
3) jw. Basznia Górna
V. w zakresie o wiaty,sportu i rekreacji:
1) budow sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Baszni Dolnej
2) rozbudow szkoły podstawowej w Zału u
3) jw. w Krowicy Samej
4) jw. w Lisich Jamach
5) remont szkoły podstawowej w Baszni Dolnej + budow stołowki szkolnej
6) remont – termomodernizacj szkoły podstawowej w Młodowie
7) realizacj Centrum Kulturalno-O wiatowego w Młodowie
8) jw. cie ki rowerowej z zapleczem sportowym przy szkołach podstawowych
w Zału u i Baszni Dolnej
VI. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:
1) odbudow cerkwi w Opace
2) remont obiektów sakralnych na terenie gminy
VII. w zakresie infrastruktury społecznej:
1) budow wietlicy w Antonikach
2) doko czenie budowy wietlicy w Bałajach
- 12 -
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3) budow wietlicy w Opace
VIII. w zakresie likwidacji zagro e rodowiskowych:
1) rekultywacj terenu b. Kopalni Siarki w Baszni Górnej
Z w/w inwestycji nie zrealizowano:
1) budowy kanalizacji sanitarnej Zału e II etap
2) budowy kanalizacji sanitarnej Młodów – Karolówka
3) regulacji potoku Zamiła od Krowicy Samej do uj cia
4) budowy powiatowego składowiska w Futorach (gmina Oleszyce)
5) budowy gazoci gu Basznia Górna
6) budowy stołowki szkolnej w Baszni Dolnej
7) cie ki rowerowej z zapleczem sportowym przy szkołach podstawowych
w Zału u i Baszni Dolnej
8) odbudowy cerkwi w Opace
9) budowy wietlicy w Antonikach
10) budowy wietlicy w Opace
11) doko czenia budowy wietlicy w Bałajach
W okresie 2007 – 2013 Plan zakłada:
I. w zakresie gospodarki wodno- ciekowej:
1) budow kanalizacji sanitarnej w Zału u / III etap
2) jw. Hurcze
3) jw. Basznia Dolna
4) jw. Antoniki
5) jw. Tymce
6) jw. Bałaje
7) jw. Wólka Krowicka
8) jw. Krowica Hołodowska
9) jw. Krowica Sama
10) jw. Budomierz – Hołodówka
11) jw. Szczutków
12) jw. Piastowo
13) budow oczyszczalni cieków Huta Kryształowa
II. w zakresie gazyfikacji:
1) budow gazoci gu w Krowicy Lasowej
2) jw. w Podlesiu
III. w zakresie komunikacji:
1) modernizacje drogi Hurcze – PKP
2) jw. Bałaje – Mokrzyca
3) jw. Budomierz Mały
4) jw. Smoli ce
5) D browa – Szutki
6) Wólka Krowicka
7) Opaka
8) jw. Borowa Góra – Basznia Dolna
9) jw. Basznia Górna
10) jw. Piastowo – Basznia Dolna
11) jw. Piastowo
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12) jw. Młodów - Zak cie
13) budowa chodnika w D bkowie
IV. w zakresie elektroenergetycznym:
1) budowa o wietlenia drogowego w Mokrzycy – II etap
2) jw. w Zału u – I, II, III etap
3) jw. Wólka Krowicka
4) jw. Szczutków
5) jw. Tymce
6) jw. Misztale
7) jw. Podlesie
V. w zakresie infrastruktury społecznej:
1) rozbudowa OSP Zału e
2) budowa sali gimnastycznej z cz ci dydaktyczn przy szkole
podstawowej w Lisich Jamach
3) termomodernizacja i remont szkoły podstawowej w Młodowie
4) budowa stołówki przy szkole podstawowej w Baszni Dolnej
5) budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krowicy Samej
6) budowa sali gimnastycznej w Młodowie
7) doko czenie budowy wietlicy w Bałajach
8) budowa wietlicy w Opace
9) jw. w Budomierzu
10) modernizacja GOK w Lisich Jamach
11) jw. w Krowicy Samej
12) jw. w Baszni Dolnej
13) remont obiektów sakralnych na terenie gminy
14) rewitalizacja parku podworskiego w Krowicy Samej
15) uzbrojenie terenu pod rozwój strefy podwy szonej aktywno ci gospodarczej
w Budomierzu
16) budowa zbiornika retencyjnego w Szczutkowie
17) jw. w Borowej Górze
Około 85 procent ww. zamierze inwestycyjnych jest zgodnych z ustaleniami studium
– pozostałe zamierzenia inwestycyjne wymagaj zmiany ustale studium.
4.

Trendy i ocena potencjalnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy.
Podsumowanie zmian zaistniałych w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru gminy oraz charakterystyka rysuj cych si trendów, dokonane w rozdziale IV pkt. 3 - zachowuje w całej rozci gło ci aktualno i dla potencjalnych w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy.
Zarówno z analizy zmian zaistniałych jak i potencjalnych w zagospodarowaniu przestrzennym wynika, e najwi ksze nat enie inwestycji, ma miejsce w 4-ch sołectwach
poło onych wzdłu dróg wylotowych z Lubaczowa, maj cych charakter podmiejskich
– tj. Młodowie i Karolówce, Lisich Jamach, D bkowie i Opace.
W/w trend ma charakter trwały – co powinno determinowa kolejno przy sporz dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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VI. ANALIZA I OCENA PRAC NAD SPORZ DZANIEM MIEJSCOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Całokształt problematyki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Lubaczów obejmuje zagadnienia:
- planów miejscowych - które utraciły wa no na podstawie ustale ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- planów miejscowych - obowi zuj cych,
- planów miejscowych - znajduj cych si w fazie sporz dzania,
- planów miejscowych - od których sporz dzania odst piono,
- planów miejscowych - do których sporz dzenia nale ałoby przyst pi .
1. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które
utraciły wa no z dniem 31 grudnia 2003 r. na podstawie ustale ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
lp.
.

1

plan

MPO GM. Lubaczów Aktualizacja do 2005 r

powierzchnia
ha

funkcja planu

.

-

Nr uchwały
data uchwalenia

1/I/93
10.02.1993 r.

Objasnienia:
MPO – Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego

2. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowi zuj cych na terenie gm. Lubaczów:
lp.
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

plan / miejscowo

„1/97”
D browa
„2/97”
Młodów - Zak cie
„3/97”
Krowica Sama
„4/97”
Szczutków
„5/97”
Mokrzyca
„7/97”
Basznia Górna
„9/97”
Basznia Górna
„10/97”
Mokrzyca
„11/97”
Mokrzyca
12/97
Krowica Hołodowska
„13/97”
Opaka
„14/97”
Krowica Sama
„15/97”
Młodów
„16/97”
Młodów

powierzchnia
ha

0,13

funkcja planu

2,5

zabudowa
mieszkaniowa
jw.

0,2

jw.

0,38

zabudowa zagrodowa

0,21
0,10

zabudowa mieszkan.
jednorodzinna
jw.

0,18

zabudowa zagrodowa

0,20

jw.

0,20
0,28

zabudowa zagrodowa
i jednorodzinna
zabudowa zagrodowa

0,20

jw.

0,07

plebania ko cioła

0,12

zabudowa jednorodzinna
jednorodzinna
jw.

0,44
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Nr uchwały
data uchwalenia

51/VI/97
8.08.1997 r.
52/VI/97
8.08.1997 r.
53/VI/97
8.08.1997 r.
54/VI/97
8.08.1997 r.
55/VI/97
8.08.1997 r.
28/III/98
31.03.1998 r.
29/III/98
31.03.1998 r.
30/III/98
31.03.1998 r.
31/III/98
31.03.1998 r.
32/III/98
31.03.1998 r.
33/III/98
31.03.1998 r.
34/III/98
31.03.1998 r.
35/III/98
31.03.1998 r.
36/III/98
31.03.1998 r.
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15
16
17
18
19
20

3.

„OPAKA – STADION”
Opaka
„LISIE JAMY – 1/2000”
Lisie Jamy
„BUDOMIERZ – KO CIÓŁ”
Budomierz
„OPAKA – 1/2001”
Opaka
„PRZEJ CIE GRANICZNE
BUDOMIERZ - GRUSZEW
/ I ETAP”
„KROWICA SAMA – 1/2003
Krowica Sama
Razem

0,48

tereny sportowe

1,10
0,11

zabudowa produkcyjna
(stolarnia)
ko ciół

0,20

zabudowa zagrodowa

105,0

przej cie granicvzne
usługi komercyjne
zabudowa jednorodzinna
zabudowa jednorodzinna

2,74
114,84

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania
znajduj cych si w fazie sporz dzania:
lp.
.

1

4.

plan

powierzchnia
ha

Zalesienie gruntów rolnych
na obszarze gm. Lubaczów

2.164,0

funkcja planu

zalesienie gruntów
rolnych

XXIII/213/2000
28.09.2000 r.
XXIX/295/2001
12.07.2001 r.
XXXII/313/2001
5.10.2001 r.
XXXV/348/2002
12.02 2002 r.
XXVI/264/05
8.07.2005 r.
.
XXII/234/05
25.02.2005 r.

przestrzennego
Nr uchwały
o przyst pieniu

XXIII/243/05
22.03.2005 r.

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego od
których sporz dzania odst piono:
lp.
.

1

plan

powierzchnia
ha

Teren obszaru górniczego
gazu „LUBACZÓW”

2.080,0

funkcja planu

obszar górniczy

Nr uchwały
o odst pieniu

XIV/156/2004
23.02.2004 r.

.

obowi zuj ce plany miejscowe obejmuj powierzchni 114,84 ha – tj. znikomy
procent ogólnej powierzchni gminy 0,56 %
przy uwzgl dnieniu sporz dzanego planu miejscowego zalesie ł czna powierzchnia terenów obj tych planami wzro nie do ok. 2.280 ha – tj. ok. 11 % ogólnej
powierzchni gminy.
5.

Ocena aktualno ci obowi zuj cych planów miejscowych:
spo ród 20 planów miejscowych obowi zuj cych na obszarze gminy:
- 18 planów miejscowych (pozycje od 1 do 18) sporz dzonych zostało w trybie
poprzednio obowi zuj cej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym,
- 2 plany miejscowe:
- PRZEJ CIE GRANICZNE BUDOMIERZ – GRUSZEW / I ETAP,
- KROWICA SAMA – 1/2003
sporz dzonych zostało w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
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zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. wszystkie ww. plany miejscowe - jako uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowuj moc pod wzgl dem
formalno-prawnym,
analizuj c obowi zuj ce plany miejscowe pod wzgl dem
przestrzennym stwierdzi mo na, e:
- zagospodarowanie terenu wg. ustale planów miejscowych:
- 1/97 w D browie,
- 2/97 w MŁODOWIE-ZAK CIU
- 3/97 w KROWICY SAMEJ
- 4/97 w SZCZUTKOWIE
- 5/97 w MOKRZYCY
- 7/97 w BASZNI GÓRNEJ
- 9/97 w BASZNI GÓRNEJ
- 10/97 w MOKRZYCY
- 11/97 w MOKRZYCY
- 12/97 w KROWICY HOŁODOWSKIEJ
- 13/97 w OPACE
- 14/97 w KROWICY SAMEJ
- OPAKA – STADION
- LISIE JAMY – 1/2000
- BUDOMIERZ – KO CIÓŁ,
- OPAKA –1/2001,
zostało zrealizowane w cało ci,
-

programowo-

zagospodarowanie terenu wg. ustale planów miejscowych:
- 15/97 w MŁODOWIE,
- 16/97 w MŁODOWIE,
- PRZEJ CIE GRANICZNE BUDOMIERZ – GRUSZEW / I ETAP,
- KROWICA SAMA – 1/2003
znajduje si w fazie realizacji i nie wyst puje potrzeba programowa lub funkcjonalno-przestrzenna ich aktualizacji lub zmiany.

6. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
wymagaj cych sporz dzenia na podstawie ustale studium:
Stosownie do ustale ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (nieobowi zuj cej) studium ustalało nast puj cy zakres rzeczowy planów
miejscowych wymagaj cych sporz dzenia ze wzgl du na:
przepisy szczególne:
- obszar górniczy gazu „Lubaczów – 1”
- projektowane zalesienia
realizacj ponadlokalnych celów publicznych:
realizacj lokalnych celów publicznych:
dla obszarów przeznaczanych pod zabudow mieszkaniow , słu c zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz dowej,
istniej ce uwarunkowania:
- terenu głównego skrzy owania drogowego w Baszni Dolnej – w ci gu drogi
wojewódzkiej nr 867,

- 17 -

Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubaczów
w okresie: pa dziernik 2002 –czerwiec 2006

-

jw. w Krowicy Hołodowskiej – w ci gu drogi wojewódzkiej nr 866 (do planowanego przej cia granicznego Budomierz – Gruszew).

Oceniaj c stopie realizacji ustale studium w zakresie sporz dzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego nale y stwierdzi , e w odniesieniu do
wymogów:
przepisów szczególnych – Rada Gminy Lubaczów:
- podj ła w dniu 23.02.2004 r. (w trybie ustale ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i górnicze) uchwał Nr XIV/156/2004 o odst pieniu od
sporz dzenia planu miejscowego dla obszaru górniczego gazu „Lubaczów - 1”
- podj ła w dniu 22.03.2005 r. uchwał Nr XXIII/243/05 o przyst pieniu do sporz dzania planu miejscowego zalesie , obejmuj cego cały obszar administracyjny gminy,
ponad lokalnych zada publicznych:
nie wyst piła potrzeba sporz dzenia planów miejscowych z uwagi na brak ww. celów,
lokalnych celów publicznych:
Rada Gminy uchwaliła w okresie bie cej kadencji (w 2005 r.) plan miejscowy
PRZEJ CIE GRANICZNE BUDOMIERZ – GRUSZEW / IETAP,
obszarów przeznaczanych pod zabudow mieszkaniow , słu c zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz dowej:
Rada Gminy uchwaliła plan miejscowy KROWICA SAMA – 1/2003 dotycz cy
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w Krowicy Samej
terenów wymagaj cych sporz dzenia planu miejscowego z uwagi na istniej ce
uwarunkowania:
Rada Gminy nie uchwaliła adnego planu miejscowego.
Reasumuj c stwierdzi mo na, e:
- w trakcie bie cej kadencji Rada Gminy uchwaliła 2 plany miejscowe jw. i przyst piła do sporz dzania 3-go planu – dotycz cego zalesie na obszarze całej gminy,
- wraz ze zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
na ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienił si zakres rzeczowy terenów wymagaj cych obowi zkowego sporz dzania planów miejscowych,
- w zwi zku z tym zagadnienie planów miejscowych wymaga ponownego przeanalizowania.
VII. ANALIZA WNIOSKÓW W SPRAWIE SPORZ DZENIA MIEJSCOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Przed dokonaniem analizy terenów wymagaj cych sporz dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nale y przytoczy kilka odnosz cych si do nich ustale ogólnych:
obligatoryjna utrata wa no ci z dniem 31 grudnia 2003 r. (zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przez plany miejscowe uchwalone przed 1994 r. – tj. przez Miejscowy Plan
Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów spowodowała, e

- 18 -

Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubaczów
w okresie: pa dziernik 2002 –czerwiec 2006

praktycznie cały obszar gminy Lubaczów nie posiada prawnie przeznaczenia terenu,
- rozwi zaniem optymalnym byłoby obj cie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego całego obszaru administracyjnego gminy,
- niemo liwym jest zagospodarowanie terenu, jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, poniewa mo liwo wydania decyzji jest dopuszczalna prawnie
jedynie dla cz ci wniosków inwestycyjnych - przede wszystkim, zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych,
zmiana przeznaczenia terenów rolnych i le nych na cele nierolnicze i niele ne, nast puje w trybie sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- obowi zuj ce przepisy okre laj wprost, które zamierzenie inwestycyjne wymagaj obligatoryjnie sporz dzenia planu miejscowego,
- niemo liwym jest rozwi zanie w formie decyzji pod wzgl dem przestrzennym terenów wielofunkcyjnych.
Zatem niezb dnym jest podj cie przez Gmin efektywnych działa na rzecz sporz dzenia planów miejscowych – co najmniej dla terenów najpilniej tego wymagaj cych.
Przedstawione poni ej zestawienie terenów do obj cia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego nale y traktowa jak I-szy etap pokrycia obszaru planami miejscowymi musi by traktowane jako otwarcie zagadnienia planów miejscowych na obszarze gminy.
Przede wszystkim stwierdzi nale y, e brak formalnych wniosków o sporz dzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zatem zagadnienie terenów wymagaj cych sporz dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie mo na podzieli na dwie grupy:
- wnioskowane w sposób formalny przez Wójta Gminy Lubaczów,
- dotycz ce terenów, dla których sporz dzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z:
- z ustale przepisów szczególnych
- uwarunkowa funkcjonalno-przestrzennych, niemo liwych do rozwi zania w
formie decyzji.
Zakres przestrzenny terenów wymagaj cych sporz dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawia zał cznik graficzny do niniejszej Oceny.
Wnioski zgłoszone w sposób formalny przez Wójta Gminy w sprawie sporz dzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotycz terenów:
1) mieszkaniowo-usługowych podmiejskich wsi: Młodów, D bków i Lisie Jamy – z
uwagi na sukcesywne rozrastanie si terenów miejskich i konieczno zapewnienia
na tych terenach elementarnych zasad ładu przestrzennego – przede wszystkim
rozwi zania komunikacji wewn trznej i infrastruktury technicznej,
2) zwi zanych z planowanym zbiornikiem retencyjnym BOROWA GÓRA – I przeznaczanych pod rozwój rekreacji i wypoczynku,
3) „aktywno ci gospodarczej” – zwi zanych z planowanym przej ciem granicznym
Budomierz – Gruszew i terenami kolejowymi w rejonie przysiółka Kaplisze.
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VIII. WIELOLETNI PROGRAM SPORZ DZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
1. Plany, których sporz dzenie jest obowi zkowe:
Brak terenów wymagaj cych obowi zkowego opracowania planu miejscowego z uwagi na ustalenia przepisów szczególnych.
2.

Plany i zmiany planów, których sporz dzenie wynika ze zgłoszonych wniosków i umów zawartych w sprawie wprowadzenia zada słu cych realizacji
ponad lokalnych celów publicznych:
Brak

3.

Plany, których sporz dzenie wynika z potrzeb okre lonych w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
Z uwagi na wyja nienia przedstawione w rozdziale VII niniejszej analizy
- ustalono, e pilnym sporz dzeniem planów miejscowych nale y obj nast puj ce tereny (orientacyjne zakresy przestrzenne planów miejscowych przedstawiono na zał cznikach graficznych do Oceny Zmian):
1) MPZP „MŁODÓW - I”
oznaczenie na zał czniku graficznym - I
funkcja wiod ca terenu – mieszkaniowo-usługowa,
orientacyjna powierzchnia opracowania – 50 ha,
cel opracowania planu - okre lenia zasad zagospodarowania terenu z uwagi
na nat enie ruchu budowlanego
2) MPZP „D BKÓW”
oznaczenie na zał czniku graficznym - II
funkcja wiod ca terenu – mieszkaniowo-usługowa,
orientacyjna powierzchnia opracowania – 80 ha,
cel opracowania planu - jw.
3) MPZP „LISIE JAMY - I”
oznaczenie na zał czniku graficznym - III
funkcja wiod ca terenu – mieszkaniowo-usługowa,
orientacyjna powierzchnia opracowania – 40 ha,
cel opracowania planu - jw.
4) MPZP „LISIE JAMY – II”:
oznaczenie na zał czniku graficznym - IV
funkcja wiod ca terenu – mieszkaniowo-usługowa
orientacyjna powierzchnia opracowania – 50 ha,
cel opracowania planu - jw.
5) MPZP „ZAŁU E – I”:
oznaczenie na zał czniku graficznym - V
funkcja wiod ca terenu – mieszkaniowo-usługowa
orientacyjna powierzchnia opracowania – 5 ha,
cel opracowania planu - jw.
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6) MPZP „BOROWA GÓRA – I”:
oznaczenie na rysunku – VI
funkcja wiod ca terenu – rekreacja i wypoczynek
orientacyjna powierzchnia opracowania - 70 ha
cel opracowania planu – okre lenie zasad zagospodarowania terenu planowanego zbiornika retencyjnego BOROWA
GÓRA – I i przyległych terenów rekreacyjnowypoczynkowych
7) MPZP „PRZEJ CIE GRANICZNE BUDOMIERZ - GRUSZEW / II ETAP”:
oznaczenie na zał czniku graficznym - VII
funkcja wiod ca terenu – wytwórczo-składowa i usługowo-handlowa,
orientacyjna powierzchnia opracowania – 50 ha,
cel opracowania planu - okre lenie zasad zagospodarowania terenów zwi zanych z przej ciem granicznym jw. w ramach
aktywizacji gospodarczej gminy
8) MPZP „KROWICA HOŁODOWSKA - I”:
oznaczenie na zał czniku graficznym - VIII
funkcja wiod ca terenu – teren wielofunkcyjny
orientacyjna powierzchnia zabudowy - 50 ha
cel opracowania planu – okre lenie zasad zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zwiazanych z istniej cym akwenem wodnym, terenów rolno-le nych i
usług komercyjnych,
9) MPZP „KAPLISZE”:
oznaczenie na zał czniku graficznym - IX
funkcja wiod ca – wytwórczo-składowa i usługi komercyjne
orientacyjna powierzchnia opracowania - 10 ha
cel opracowania planu - okre lenie zasad zagospodarowania terenów
wytwórczo-składowych
i
usługowych
zwi zanych z istniej c bocznic kolejow
w ramach aktywizacji gospodarczej gminy
4. Plany potencjalne - w aspekcie posiadanych i mo liwo ci wykonania dokumentów zwi zanych z podj ciem prac planistycznych:
uwzgl dniono w planach miejscowych wymienionych w punkcie 3.

- 21 -

Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubaczów
w okresie: pa dziernik 2002 – czerwiec 2006

IX. ANALIZA AKTUALNO CI STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBACZÓW.
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów, uchwalone uchwał Nr IV/25/98 Rady Gminy Lubaczów w dniu 29 grudnia
1998 r. - opracowane zostało w zakresie merytorycznym wymaganym wówczas obowi zuj c ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pó n. zm.).
Ww. ustawa zast piona została ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó n. zm.) - wraz z któr zmienił si wymagany zakres ustale studium.
Analiza aktualno ci obowi zuj cego studium gminy, wymaga prze ledzenia ustale w
2-ch podstawowych aspektach:
- zgodno ci ustale z obowi zuj cymi przepisami pod wzgl dem formalno-prawnym
i merytorycznym,
- aktualno ci i przydatno ci ustale na obecnym etapie rozwoju przestrzennego gminy.
Analiz zgodno ci studium gminy z obowi zuj cymi przepisami pod wzgl dem formalno-prawnym i merytorycznym oparta jest na prze ledzeniu zgodno ci:
- z obowi zuj c ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- z wymogami Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) – stanowi cym przepisy
wykonawcze do ww. ustawy,
- z wymogami przepisów odr bnych,
- z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego.
1. ANALIZA ZGODNO CI STUDIUM Z USTAW Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O
PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM.
Analiz przeprowadzono w rozbiciu na 2 podstawowe cz ci składowe studium:
- Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów
- Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów.
Analiza ustale cz ci I-szej studium Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Ustalenia obejmuj wg. spisu tre ci nast puj ce rozdziały tematyczne:
1.1.
PODSTAWOWE DANE O GMINIE LUBACZÓW
1.2.
UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE OBSZARU GMINY
1.2.1. Uwarunkowania fizjograficzne
1.2.2. Surowce mineralne i kopaliny
1.2.3. Obszar górniczy gazu „Lubaczów – 1”
1.2.4. Obszar górniczy siarki „Basznia”
1.2.5. Obszar górniczy iłów „Smolinka”
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1.2.6. Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa
1.2.7. Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 428
1.3. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ GMINY
1.4. SIE OSADNICZA GMINY
1.5. ROLNICZA PRZESTRZE PRODUKCYJNA
1.5.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna rolnictwa
1.5.2. Struktura własno ciowa rolnictwa
1.5.3. Rolnictwo indywidualne
1.5.4. Kierunki produkcji rolnej
1.5.5. Melioracje
1.5.6. System obsługi rolnictwa
1.6. EKOSYSTEMY LE NE
1.7. UKŁAD KOMUNIKACYJNY GMINY
1.7.1. Komunikacja kolejowa
1.7.2. Układ drogowy
1.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1.8.1. Zaopatrzenie w wod
1.8.2. Gospodarka ciekowa
1.8.3. Gospodarka odpadami
1.8.4. Gazownictwo
1.8.5. Elektroenergetyka
1.8.6. Telekomunikacja
1.9. TERENY PRZYRODNICZE PRAWNIE CHRONIONE
1.10. DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY
1.10.1. Wprowadzenie
1.10.2. Rys historyczny ziemi lubaczowskiej
1.10.3. Zarys rozwoju osadnictwa na terenie gminy Lubaczów
1.10.4. Analiza stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
1.10.5. Spis zabytków architektury
1.10.6. Zestawienie cmentarzy
1.10.7. Karta stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
województwa przemyskiego
1.11. DANE DEMOGRAFICZNE
1.12. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE
1.12.1. Standardy zabudowy mieszkaniowej
1.12.2. Rynek pracy
1.12.3. Wachlarz i dost pno usług.
Obowi zuj ca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.10 ust.1
ustala, e w studium uwzgl dnia si uwarunkowania wynikaj ce w szczególno ci z:
pkt.1 - DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA
I UZBROJENIA TERENU:
Ww. problematyki dotycz nast puj ce rozdziały studium:
1.3. CHARAKTERYSTYKA
STRUKTURY
FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ GMINY.
1.4. SIE OSADNICZA GMINY.
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Informacje zawarte w studium w zdecydowanej mierze zachowuj aktualno , z uwagi na fakt, e struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy nie uległa znacz cym przekształceniom.
Zaistniałe zmiany wynikaj przede wszystkim z naturalnych procesów rozwojowych analizowanego obszaru – rozrastania si terenów zurbanizowanych kosztem „terenów otwartych” (rolno-le nych) i w tym zakresie materiały studium wymagaj aktualizacji.
Stwierdzi jednak mo na, e jakkolwiek informacje studium obj te s innymi
z nazwy rozdziałami, to jednak pod wzgl dem informacyjnym i merytorycznym odpowiadaj wymogom obowi zuj cej ustawy.
pkt.2 - STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY:
Do ww. problematyki odnosz si ustalenia rozdziałów jw.
pkt. 3 - STANU RODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LE NEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKO CI I JAKO CI ZASOBÓW
WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Ww. problematyka obj ta jest kilkoma rozdziałami studium – w tym przede
wszystkim:
1.5. ROLNICZA PRZESTRZE PRODUKCYJNA.
1.6. EKOSYSTEMY LE NE.
Stwierdzi nale y, e stan rodowiska – w tym rolniczej i le nej przestrzeni
produkcyjnej oraz wielko ci i jako ci zasobów wodnych - nie uległy w stosunku do
stanu wyj ciowego przedstawionego w uwarunkowaniach, znacz cym zmianom i
dotychczasowe informacje studium wymagaj nieznacznej aktualizacji.
Aktualizacji wymaga przede wszystkim znacz cy pod wzgl dem przestrzennym zakres zalesiania gruntów rolnych oraz przekształce społeczno-gospodarczych
zaistniałych w minionym okresie.
Informacje odnosz ce si do wymogów ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zachowuj aktualno i wymagaj jedynie zmian relatywnych
do stopnia nowelizacji przepisów odr bnych.
pkt.4 - STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
Ww. zagadnienia obj te s informacjami obowi zuj cego studium w rozdziale: 1.10. DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY.
Stwierdzi nale y, e zasoby kulturowe gminy nie uległy znacz cym zmianom.
Najistotniejszym elementem ww. problematyki jest fakt, e wraz z utrat
wa no ci Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
przestała obowi zywa ochrona prawna terenów warto ciowych pod wzgl dem historycznym i kulturowym, obj tych strefami ochrony konserwatorskiej - nie dotyczy
to jedynie terenów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Reasumuj c stwierdzi mo na, e informacje dotycz ce stanu dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte w studium zachowuj aktualno - natomiast ustalenia dotycz ce istniej cych form ochrony konserwatorskiej wymagaj aktualizacji.
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pkt.5 - WARUNKI I JAKO
YCIA MIESZKA CÓW, W TYM OCHRONY
ICH ZDROWIA:
Ww. zagadnienia obj te s informacjami zawartymi w studium w rozdziale:
1.12. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE.
Z uwagi na nie zako czone (w momencie uchwalania studium) procesy przekształce w sferze społeczno-gospodarczej, informacje studium dotycz ce przede
wszystkim takich ustale jak: wychowanie i edukacji, ochrona zdrowia i sytuacji na
rynku pracy, wykazuj du y stopie zdeaktualizowania wymagaj cy zmian.
pkt. 6 - ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA LUDNO CI I JEJ MIENIA:
Wymagaj aktualizacji relatywnie do wymaga okre lonych przepisami wykonawczymi do ustawy.
pkt. 7 - POTRZEBY I MO LIWO CI ROZWOJU GMINY:
S obj te ustaleniami studium. Podstawowe potrzeby i mo liwo ci rozwoju
gminy okre lone w obowi zuj cym studium zachowuj aktualno i wymagaj jedynie uzupełnie .
pkt.8 - STAN PRAWNY GRUNTÓW:
Ww. zagadnienie z uwagi na rolniczy charakter gminy, obj te jest informacjami zawartymi przede wszystkim w 2-ch rozdziałach:
1.5. ROLNICZA PRZESTRZE PRODUKCYJNA.
1.6. EKOSYSTEMY LE NE.
Informacje studium wymagaj uaktualnienia, relatywnie do zaistniałych
zmian stanu prawnego terenów.
pkt.9 - WYST POWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH:
Ww zagadnienia obj te s ustaleniami studium zawartymi w kilku rozdziałach tematycznych - mo na uzna , e zawarte informacje odpowiadaj wymogom
ustawowym.
pkt.10 - WYST POWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGRO E
GEOLOGICZNYCH:
Z naturalnych zagro e geologicznych na obszarze gminy wyst puje zagroenie powodziowe - problematyka z nim zwi zana obj ta jest ustaleniami studium w
rozdziale: 1.2.1. UWARUNKOWANIA FIZJOGRAFICZNE.
Informacje zawarte w studium zachowuj aktualno .
pkt.11 - WYST POWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓ KOPALIN ORAZ
ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH:
Ww zagadnienie obj te jest ustaleniami studium w rozdziałach
1.2.1. UWARUNKOWANIA FIZJOGRAFICZNE.
1.2.2. SUROWCE MINERALNE I KOPALINY.
1.2.7. GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 428.
Informacje zawarte w studium zachowuj aktualno .
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pkt.12 - WYST POWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH:
Obj te s ustaleniami studium w rozdziałach:
1.2.3. OBSZAR GÓRNICZY GAZU „LUBACZÓW – 1”
1.2.4. OBSZAR GÓRNICZY SIARKI „BASZNIA”
1.2.5. OBSZAR GÓRNICZY IŁÓW „SMOLINKA”
Ustalenia studium s cz ciowo zdeaktualizowane poniewa został zniesiony obszar
górniczy siarki „Basznia” oraz zmienił si powierzchniowo obszar górniczy iłów
„Smolinka”.
pkt.13 - STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZ DKOWANIA GOSPODARKI
WODNO- CIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI:
Ww. zagadnienia obj te s ustaleniami obowi zuj cego studium w rozdziałach:
1.7. Układ komunikacyjny gminy
1.8. Infrastruktura techniczna.
Informacje dotycz ce systemu komunikacyjnego gminy nie uległy
zmianom i s aktualne.
Informacje dotycz ce: zaopatrzenia w wod , odprowadzania cieków, zaopatrzenia
w energi gazow i elektryczn , telekomunikacji oraz gospodarki odpadami utraciły
aktualno w odniesieniu do systemów zaopatrzenia w wod , odprowadzania cieków i telekomunikacji - z uwagi na b. szeroki zakres przedsi wzi inwestycyjnych.
pkt.14 - ZADANIA SŁU CE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW
PUBLICZNYCH:
W ustaleniach studium zadania słu ce realizacji ponad lokalnych celów publicznych uj te s w sposób niepełny, w ró nych rozdziałach tematycznych, poniewa w poprzedniej ustawie nie były wymagane w formie wyodr bnionego rozdziału
a ponadto studium uchwalone zostało wcze niej ni plan zagospodarowania przestrzennego woj. podkarpackiego.
Zadania słu ce realizacji ponad lokalnych celów publicznych wymagaj
uporz dkowania pod wzgl dem rzeczowo-merytorycznym oraz aktualizacji.
Reasumuj c stwierdzi mo na, e:
- informacje zawarte w Uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego
gminy zachowuj w swej podstawowej cz ci przydatno i wymagaj aktualizacji w stopniu adekwatnym do zmian zaistniałych od okresu uchwalenia studium,
- pod wzgl dem układu merytorycznego Uwarunkowania s niezgodne z wymogami obowi zuj cej ustawy, poniewa układ merytoryczny informacji odpowiada wymogom nieobowi zuj cej ju ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- za najwi kszy jednak mankament studium nale y uzna niepełne rozpoznanie
stanu zainwestowania terenu oraz brak wyja nie (uzasadnienia) do rezygnacji
w studium z szeregu ustale funkcjonalno-przestrzennych z dotychczasowego
Miejscowego Planu Ogólnego Jarosławia, uchwalonego przez Rad Miasta sto-
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-

sunkowo niedawno – bo w 1995 r. a wi c z uwzgl dnieniem zmian społecznogospodarczych zachodz cych po roku 1990,
ustalenia cz ci I-szej studium wymagaj aktualizacji i zmian merytorycznych
do stanu zgodnego z obowi zuj c ustaw .

Reasumuj c ustalenia i informacje zawarte w Uwarunkowaniach zagospodarowania
przestrzennego gminy s :
- zgodne pod wzgl dem tre ci z ustaleniami obowi zuj cej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
- niezgodne z obowi zuj c ustaw pod wzgl dem układu merytorycznego rozdziałach tematycznych
- wymagaj aktualizacji w stopniu wykazanym jw.
PORÓWNANIE USTALE CZ CI II-GIEJ STUDIUM – KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.
Ustalenia cz ci II-giej studium obejmuj nast puj ce rozdziały tematyczne:
2.1. SYNTEZA UWARUNKOWA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LUBACZÓW
2.1.1. Synteza uwarunkowa wewn trznych
2.1.2. Powi zania zewn trzne gminy Lubaczów
2.1.3. Polityka pa stwa do obszaru gminy
2.1.4. Identyfikacja regionalnych interesów publicznych
2.1.5. Główne problemy ochrony rodowiska
2.2. ZARYS STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
GMINY LUBACZÓW
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Diagnoza stanu istniej cego
2.2.3. Zarys zało e programowych rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy Lubaczów
2.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA KIERUNKÓW ROZWOJU
STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY
2.4. KIERUNKI PRZEKSZTAŁCE TERENÓW OSADNICZYCH
2.5. KIERUNKI PRZEKSZTAŁCE ROLNICTWA
2.6. KIERUNKI PRZEKSZTAŁCE OBSZARÓW LE NYCH
2.7. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
2.7.1. Układ komunikacyjny gminy
2.7.2. Zaopatrzenie w wod
2.7.3. Gospodarka ciekowa
2.7.4. Gospodarka odpadami
2.7.5. Gazownictwo
2.7.6. Elektroenergetyka
2.7.7. Telekomunikacja
2.8. TERENY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ
2.9. PRZEJ CIE GRANICZNE BUDOMIERZ - GRUSZEW
2.10. KIERUNKI OCHRONY WARTO CI PRZYRODNICZYCH
2.11. KIERUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
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2.12. POLITYKA PRZESTRZENNA WŁADZ SAMORZ DOWYCH
2.12.1. Zasady prowadzenia polityki lokalizacyjnej
2.12.2. Realizacja polityki przestrzennej
2.13. WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REGIONU
Obowi zuj ca ustawa w art. 10 ust.2 wymaga w nast puj cego zakresu ustale
studium:
pkt.1 - KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ
W PRZEZNACZENIU TERENÓW:
Ww. problematyka obj ta jest ustaleniami obowi zuj cego studium w 2-ch
rozdziałach:
2.3. Charakterystyka ogólna kierunków rozwoju struktury funkcjonalnoprzestrzennej Gminy.
2.4. Kierunki przekształce terenów osadniczych.
Ustalenia studium zachowuj aktualno pod wzgl dem ogólnym.
Uzupełnie b d aktualizacji wymagaj ustalenia dotycz ce terenów, obj tych uchwalonymi w okresie bie cej kadencji rady miejskiej, wieloletnimi programami rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy oraz znowelizowanymi
unormowaniami prawnymi - szczególnie w odniesieniu do problematyki ochrony
przyrody oraz rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
pkt.2 - KIERUNKI I WSKA NIKI DOTYCZ CE ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ U YTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁ CZONE SPOD
ZABUDOWY:
Do ww. problematyki studium odnosz si wyja nienia przytoczone powy ej.
pkt.3 - OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY RODOWISKA I JEGO
ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I
UZDROWISK:
Ww. problematyka obj ta jest ustaleniami studium zawartymi w rozdziale
2.10. KIERUNKI OCHRONY WARTO CI PRZYRODNICZYCH.
Ustalenia studium s zdeaktualizowane w niewielkim stopniu z uwagi na fakt, e w
stanie aktualnym ochrona krajobrazu obj ty jest niewielki fragment obszaru.
Studium wymaga uaktualnienia, do stanu zgodnego z unormowaniami prawnymi –
w tym m.in. uwzgl dnienia nowego rezerwatu przyrody „ wietlista D browa” i
przebiegu strefy C ochrony uzdrowiskowej Horynca Zdroju.
pkt. 4 - OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
Ww. problematyka obj ta jest ustaleniami studium w rozdziale 2.11.
„KIERUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”.
Ustalenia studium zachowuj aktualno w odniesieniu do obszarów i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – wymagaj
natomiast aktualizacji w stopniu adekwatnym do znowelizowanych unormowa
prawnych.
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pkt.5
KIERUNKI
ROZWOJU
SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI
I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Obj te s ustaleniami studium zawartymi w rozdziale 2.7 KIERUNKI
ROZWOJU
KOMUNIKACJI
I
SYSTEMÓW
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.
W odniesieniu do układu komunikacyjnego gminy dotychczasowe ustalenia
nale y uzna za cz ciowo nieaktualne – głównie z uwagi na konieczno uwzgl dnienia przebiegu projektowanej drogi wojewódzkiej tzw. przygranicznej oraz zmian
klasyfikacji dróg (wprowadzonym od 1999 r.).
W odniesieniu do kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej
gminy ustalenia studium s cz ciowo zdeaktualizowane, przede wszystkim z uwagi
na znaczn dynamik podj tych działa inwestycyjnych.
Najwiekszy stopie deaktualizacji ustale wykazuj telekomunikacja i gospodarka
odpadami.
Podj cie decyzji lokalizacyjnych w odniesieniu do szeregu przedsi wzi –
zrealizowanych lub znajduj cych si w fazie realizacji - lub przyj cie konkretnych
rozwi zaniach programowo-przestrzennych, wymaga uwzgl dnienia w studium.
W odniesieniu do układu komunikacyjnego miasta korekty ustale wymagaj elementy układu wykazane na zał czniku graficznym.
pkt. 6 - OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B D INWESTYCJE
CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM:
Nie s wyodr bnione w ustaleniach studium – poniewa nie było to wymagane przez poprzednio obowi zuj c ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym.
Problematyka obj ta jest ustaleniami studium zawartymi w rozdziałach:
2.3.
Charakterystyka ogólna kierunków rozwoju struktury funkcjonalnoprzestrzennej gminy
2.4. Kierunki przekształce terenów osadniczych.
Ustalenia wymagaj aktualizacji o zamierzenia zawarte w uchwalonym przez
Rad Gminy wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2004 – 2013.
pkt.7 - OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B D INWESTYCJE
CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z
USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 48 UST. 1:
Problematyka nie jest wyodr bniona w ustaleniach studium – poniewa nie
było to wymagane przez poprzednio obowi zuj c ustaw o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Problematyka jest obj ta ustaleniami studium w tre ci kilku rozdziałów tematycznych – w tym m. in.
2.13. WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REGIONU.
W ww. zakresie ustalenia studium wymagaj aktualizacji – w tym o zamierzenia inwestycyjne zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego woj. podkarpackiego.
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pkt. 8 - OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWI ZKOWE JEST SPORZ DZENIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
PODSTAWIE
PRZEPISÓW
ODR BNYCH,
W
TYM
OBSZARY
WYMAGAJ CE
PRZEPROWADZENIA
SCALE
I
PODZIAŁU
NIERUCHOMO CI, A TAK E OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW
HANDLOWYCH O POWIERZCHNI POWY EJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
Problematyka nie była wymagana ustaleniami ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Brak obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale i podziału nieruchomo ci, a
tak e obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powyej 2000 m2.
pkt. 9 - OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZ DZI
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM
OBSZARY WYMAGAJ CE ZMIANY PRZEZNACZENIA
GRUNTÓW
ROLNYCH I LE NYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELE NE:
Obj te s
ustaleniami studium w rozdziale 2.12. POLITYKA
PRZESTRZENNA.
Ustalenia studium wymagaj gruntownej aktualizacji, poniewa :
- Rada Gminy uchwaliła wieloletni programu inwestycyjny, z którego cz
zada
nie znajduje odzwierciedlenia w ustaleniach studium, a wymaga sporz dzenia
planów miejscowych,
- wytypowano nowe obszary do sporz dzenia miejscowych planów, które dotychczas nie były uj te w ustaleniach studium,
- zgodnie z obowi zuj cymi przepisami przeznaczenie terenu w planie miejscowym musi by zgodne z ustaleniami studium,
- zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze i niele ne
nast puje w trybie sporz dzenia planu miejscowego.
Reasumuj c ustalenia studium w ww. zakresie wymagaj gruntownej aktualizacji relatywnie dowieloletniego programu sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
pkt. 10 - KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LE NEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ:
Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej
obj te s ustaleniami studium zawartymi w 2-ch rozdziałach:
2.4. Kierunki przekształce rolnictwa
2.5. Kierunki przekształce ekosystemów le nych.
Ww. ustalenia w wi kszo ci zachowuj aktualno - aktualizacji wymagaj ustalenia
wynikaj ce z potrzeby uwzgl dnienia nowych unormowa prawnych.
pkt. 11 -OBSZARY NARA ONE NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI I
OSUWANIA SI MAS ZIEMNYCH:
Ustalenia studium dotycz ce obszarów nara onych na niebezpiecze stwo
powodzi obj te s ustaleniami rozdziału VI – „ Kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach rozwoju funkcji rolniczej, z uwzgl dnieniem zasad warto ci
rodowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu”.
Osuwiska na terenie miasta nie s obserwowane i nie stanowi ustale studium.
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pkt.12 - OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SI
ZŁO U KOPALINY FILAR OCHRONNY:
Zagadnienie na obszarze gminy nie wyst puje.

W

pkt.13 - OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH
ORAZ OBOWI ZUJ CE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA
DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z
DNIA 7 MAJA 1999 R. O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH
HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ.U. NR 41, POZ. 412 ORAZ Z
2002 R. NR 13, POZ. 984 I NR 153, POZ. 1271):
Zagadnienie na obszarze gminy nie wyst puje.
pkt.14 - OBSZARY WYMAGAJ CE PRZEKSZTAŁCE , REHABILITACJI LUB
REKULTYWACJI:
SIARKA Zagadnienie obj te s ustaleniami studium po rednio – w tre ci poszczególnych rozdziałów tematycznych.
Ustalenia wymagaj wyodr bnienia – zgodnie z ustaw .
pkt.15 - GRANICE OBSZARÓW ZAMKNI TYCH I ICH STREF
OCHRONNYCH:
Zagadnienie na obszarze gminy nie wyst puje (dotyczy terenów kolejowych
– ale nie wymaga ustanawiania stref ochronnych).
pkt.16 - INNE OBSZARY PROBLEMOWE, W ZALE NO CI OD
UWARUNKOWA I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYST PUJ CYCH
W GMINIE:
Zagadnienia na obszarze gminy nie wyst puj .
Reasumuj c, stwierdzi mo na, e:
- zakres ustale obowi zuj cego studium gminy Lubaczów jest pod wzgl dem programowym i funkcjonalno-przestrzennym zgodny z zakresem ustale wymaganym
ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- materiał analityczny i informacje zawarte w cz ci I-szej studium – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz diagnoza stanu istniej cego s cz ciowo nieaktualne - w stopniu adekwatnym do zakresu zmian zaszłych w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru,
- podstawowa niezgodno ustale studium z wymogami wynikaj cymi z ustawy jw.
wynika z faktu, e ustalenia studium uj te s w innym układzie merytorycznym ni
to przewiduje ustawa,
- cz
ustale studium wymaga aktualizacji lub uzupełnie w obr bie poszczególnych grup ustale ze wzgl dów obiektywnych - relatywnie do zaistniałych zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym obszaru oraz zmian w unormowaniach prawnych,
- ustalenia studium wymagaj uwzgl dnienia nowych lub korekty cz ci z obecnych
ustale dotycz cych polityki przestrzennej i programów rozwojowych obszaru.
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2.

Analiza zgodno ci studium z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233):
Rozporz dzenie, stanowi ce przepis wykonawczy do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okre la:
- form dokumentu studium,
- standardy zapisów ustale cz ci tekstowej studium,
- standardy zapisów ustale cz ci rysunkowej studium.
Forma dokumentu studium winna zawiera :
cz
okre laj c uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przedstawione w formie tekstowej i
graficznej,
cz
tekstow - zawieraj c ustalenia okre laj ce kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
rysunki - przedstawiaj ce w formie graficznej ustalenia, okre laj ce kierunki zagospodarowania przestrzennego a tak e granice obszarów o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
W odniesieniu do formy obowi zuj cego studium gminy Lubaczów stwierdzi mo na,
e jest ono zgodne z wymogami rozporz dzenia, poniewa obejmuje:
- uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy - przedstawione w formie
tekstowej i graficznej,
- kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy - przedstawione w formie:
- tekstowej
- rysunkowej – w dopuszczalnej skali 1:25.000.
Standardy zapisów ustale cz ci tekstowej studium winne zawiera :
- ustalenia dotycz ce kierunków zmian w strukturze przestrzennej obszaru oraz w
przeznaczeniu terenów,
- ustalenia dot. kierunków i wska ników zagospodarowania oraz u ytkowania tere
nów, z okre leniem dopuszczalnego zakresu i ogranicze tych zmian, a tak e wytyczne ich okre lania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego,
- ustalenia dotycz ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej,
- ustalenia dotycz ce kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej,
- ustalenia dotycz ce kierunków i zasad kształtowania rolniczej i le nej przestrzeni
produkcyjnej.
W odniesieniu do obowi zuj cego studium gminy stwierdzi mo na, e:
- pod wzgl dem formalnym studium ww. zakres ustale zawiera - i w tym zakresie
jest zgodne z Rozporz dzeniem,
- ustalenia wymagaj natomiast aktualizacji w stopniu relatywnym do zmienionych
unormowa prawnych i potrzeb rozwojowych obszaru gminy.
Standardy zapisów ustale cz ci rysunkowej studium winne:
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-

odpowiada wymogom dotycz cym oznacze , nazewnictwa i standardów rysunku
studium
- zawiera :
- granice obszaru obj tego studium lub jego zmian – wymóg spełniony,
- granice terenów zamkni tych – nie wyst puj ,
- okre lenie granic, oznaczenie obiektów i obszarów chronionych na podstawie
przepisów odr bnych - wymóg spełniony,
- tereny górnicze, nara one na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro one osuwaniem si mas ziemnych – nie wyst puj ,
- granice obszarów o których mowa w art.10 ust. 2 ustawy, a tak e symbole literowe i numery wyró niaj ce je spo ród innych obszarów – wymóg spełniony
cz ciowo,
- obja nienia wszystkich u ytych na rysunku studium oznacze i symboli – wymóg spełniony,
- oznaczenia, nazewnictwo i standardy umo liwiaj ce porównanie ustale studium z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporz dzanych zgodnie z ustaleniami studium – wymóg spełniony,
- czytelno rysunku studium – wymóg spełniony.
Reasumuj c, obowi zuj ce studium odpowiada standardom wymaganym od zapisów
ustale cz ci rysunkowej studium.
3.

Analiza aktualno ci ustale studium w aspekcie obowi zuj cych przepisów odr bnych:
Ze studium gminy wi e si szereg przepisów odr bnych – w tym przede
wszystkim:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr
115 poz.1229 z pó n. zm.),
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jednolity
Dz.U.nr121. 2004 r. poz. 1266 z pó n.zm.),
- ustawa z dnia 24 lutego 2006 O zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z
pó n. zm.),
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzgl dniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa.
Ww. przepisy w okresie jaki upłyn ł od czasu uchwalenia studium były wielokrotnie aktualizowane lub s całkowicie nowe.
W aspekcie aktualno ci studium miasta stwierdzi jednak mo na, e ww. przepisy odr bne wymagaj uwzgl dniania w aktualizacjach opracowania – ale:
- nie maj decyduj cego wpływu na ustalenia studium pod wzgl dem funkcjonalno –
przestrzennym,
- same z siebie nie wymuszaj automatycznej zmiany studium.

4.

Analiza spójno ci studium Gminy Lubaczów z planem zagospodarowania
przestrzennego województwa podkarpackiego.
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Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubaczów - uchwalone zostało uchwał Nr IV/25/98 Rady Gminy Lubaczów w dniu
29.12.1998 r.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, którego ustalenia winne znale odzwierciedlenie w ustaleniach studium gminy Lubaczów, uchwalony został uchwał Nr XLVIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu
30.08. 2002 r. - a wi c około 4-ry lata po uchwaleniu studium gminy.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w uj ciu podmiotowym przewiduje podj cie nast puj cych działa i zada na obszarze gminy Lubaczów:
budowa przej cia granicznego Budomierz – Gruszew,
w zakresie komunikacji:
- budowa drogi wojewódzkiej tzw. przygranicznej (przebudowa istniej cych odcinków dróg powiatowych i gminnych),
- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 866 relacji Dachnów – Krowica Hołodowska – granica pa stwa,
- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 867 relacji Sieniawa – Lubaczów – Hrebenne,
- modernizacja linii kolejowej Munina - Hrebenne,
w zakresie infrastruktury technicznej:
- budowa ropoci gu Brody (Ukraina) – projektowana rafineria Jeziórko – Płock,
- budowa magistrali elektroenergetycznej 400 kV Widełka – Zamo (jeden z 3-ch
wariantów trasy),
- modernizacja gazoci gów wysokopr nych:
- 200 mm Szczutków – granica województwa – Zamo ,
- 300/400 mm i 400/500 mm Szczutków – Jarosław,
- wł czenie całego powiatu lubaczowskiego do obszaru obsługiwanego przez projektowany Zakład Utylizacji Odpadów w Młynach k. Radymna,
- budowa zbiorników „małej retencji” wodnej: „Borowa Góra – I”, „Borowa Góra
– II”, „Zawadówka”
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:
- wł czenie obszaru gminy do wielow tkowego Szlaku Kulturowego Płaskowy u
Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego,
- jw. do Szlaku Architektury Drewnianej,
- jw. do Karpackiego Szlaku Etnograficznego,
w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego:
- utworzenie Kuryłowsko-Sieniawsko-Lubaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- likwidacja zagro e ekologicznych po b. kopalni siarki „Basznia”
- ochrona przed niewła ciwym zagospodarowaniem przestrzennym Gł. Zbiornika
Wód Podziemnych Nr 428,
- utworzenie europejskiej sieci ekologicznej „Natura 2000”
- utworzenie transgranicznego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Roztocze”
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Z powodu uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Podkarpackiego
jw. nie s uj te w studium mi dzy innymi takie podstawowe elementy funkcjonalnoprzestrzenne planu jak:
- budowa drogi wojewódzkiej tzw. przygranicznej (przebudowa istniej cych odcinków dróg powiatowych i gminnych),
- budowa drogi wojewódzkiej tzw. przygranicznej,
- wł czenie obszaru gminy do rejonu obsługiwanego przez projektowany Zakład
Utylizacji Odpadów w Młynach k. Radymna,
- budowa zbiorników „małej retencji” wodnej: „Borowa Góra – I”, „Borowa Góra
– II”, „Zawadówka”

5.

Analiza przydatno ci ustale studium na obecnym etapie rozwoju społecznogospodarczego gminy.
W okresie jaki upłyn ł od daty uchwalenia studium gminy, nie zmieniły si
w sposób znacz cy podstawowe dane programowe – tj.:
obszar administracyjny gminy - ok. 202,9 km2
liczba mieszka ców – 9.515 osób
Nie pojawiły si równie nowe znacz ce impulsy inwestycyjne (poza przej ciem granicznym Budomierz – Gruszew), które mogłyby rzutowa na kierunki rozwoju gminy.
Zatem podstawowe zało enia programowo – przestrzenne studium zachowuj aktualno .
W analizowanym okresie pojawiły si natomiast nowe:
- rozwi zania przestrzenne w planie zag. przestrzennego woj. podkarpackiego,
- nowe działania i inicjatywy inwestycyjne samorz du gminnego,
- unormowania prawne,
nie uj te ustaleniami obowi zuj cego studium - które znacz co rzutuj na struktur
funkcjonalno-przestrzenn obszaru.
W analizie zaliczono do nich przede wszystkim:
- zrealizowanie szeregu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej lub przes dzenie w formie decyzji przestrzennych o kierunkach rozwoju systemów infrastruktury technicznej - formułowanych dotychczas w studium wariantowo – co powoduje, e wariantowo ustale traci sens i czyni niektóre ustalenia studium zb dnymi,
- przyj cie wieloletniego planu sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

6.

OCENA AKTUALNO CI STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBACZÓW.
Sumaryczna ocena aktualno ci studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów wymaga oparcia si na ocenach dotycz cych:
zgodno ci studium pod wzgl dem formalno-prawnym i merytorycznym z wymogami:
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przepisów wykonawczych do ustawy,
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- przepisów odr bnych,
spójno ci z planem zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego,
aktualno ci ustale studium pod wzgl dem programowym i funkcjonalnoprzestrzennym w aspekcie aktualnych potrzeb rozwojowych obszaru gminy Lubaczów.
W aspekcie zgodno ci studium z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami odr bnymi wi cymi si z problematyka planowania przestrzennego, stwierdzi nale y, e studium jest cz ciowo niezgodne, poniewa :
układ merytoryczny i zakres ustale studium jest niezgodny z ustaw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
studium nie uwzgl dnia nowelizacji przepisów i nowych unormowa prawnych, jakie miały miejsce w okresie po uchwaleniu studium.
Pod wzgl dem spójno ci z planem zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego stwierdzi nale y, e studium jest cz ciowo niespójne, poniewa :
nie uwzgl dnia wszystkich ustale ww. planu wojewódzkiego,
Rada Gminy Lubaczów zamierza renegocjowa niektóre ustalenia planu wojewódzkiego na obszarze gminy.
Pod wzgl dem aktualno ci ustale
programowych i funkcjonalnoprzestrzennych studium w aspekcie potrzeb rozwojowych obszaru stwierdzi nale y,
e:
materiał analityczny i informacje zawarte w cz ci I-szej studium – Uwarunkowania
zagospodarowania
przestrzennego
s
cz ciowo
nieaktualne,
w stopniu adekwatnym do zmian zaistniałych w rozwoju przestrzennym obszaru,
ustalenia cz ci II-giej studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
s cz ciowo nieaktualne poniewa :
- bazuj na nieaktualnych uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego
jw.
- wymagaj uwzgl dnienia nowych zamierze inwestycyjnych z uchwalonego
przez Rad Gminy „planu rozwoju lokalnego”.
Reasumuj c, obowi zuj ce studium gminy Lubaczów wymaga aktualizacji.
X.PODSUMOWANIE:
1. Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubaczów jest cz ciowo nieaktualne z uwagi na niezgodno jego układu merytorycznego i zakresu ustale funkcjonalno-przestrzennych i programowych z
ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami wykonawczymi.
2. W
celu
zachowania
spójno ci
merytorycznej
i
zgodno ci
z obowi zuj c ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozwi zaniem optymalnym byłaby aktualizacja studium w pełnym zakresie (tzn. z
opracowaniem nowego rysunku i tekstu studium – zgodnych pod wzgl dem
układu merytorycznego z obecnie obowi zuj c ustaw ) poniewa :
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3.

ka da cz ciowa zmiana studium wymaga trybu formalno-prawnego jak
zmiana studium w pełnym zakresie,
zmiany w ustaleniach studium (w tym cz ciowe) wymagaj przedstawienia na tle całego tekstu i rysunku obowi zuj cego studium,
przy zachowaniu dotychczasowego układu merytorycznego, studium
w cz ci tekstowej w dalszym ci gu pozostanie niezgodne z obowi zuj c
ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod wzgl dem
formalno-prawnym i merytorycznym.

Obowi zuj ce na terenie gminy Lubaczów miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego s aktualne pod wzgl dem formalno-prawnym i programowoprzestrzennym - i nie wymagaj aktualizacji.
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