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Ocena aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Przemyśla 
 

 
1. WPROWADZENIE: 
 
1.1. Podstawa prawna opracowania 
Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 z późn zmianami), który brzmi:  
 
„W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 
wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z 
uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 
1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”. 
 

Obecna ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego zwanego w dalszej części opracowania 
„Studium” jest spełnieniem wymogu zawartego w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym 
Prezydent winien dokonywać oceny zachodzących zmian w zagospodarowaniu 
przynajmniej raz w kadencji rady.  
 Obecnie obowiązujące Studium zaktualizowane zostało w latach 2004/2005 i 
uchwalone w poprzedniej 4 kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 23.02.2006 
uchwałą nr 26/2006. Od uchwalenia aktualizacji ocena zmian zagospodarowania nie 
była sporządzana.  

Do opracowania niniejszej oceny za okres analizowany dla decyzji o 
pozwoleniu na budowę i o warunkach zabudowy przyjęto okres od uchwalenia 
studium do lutego 2010r.  
 
1.2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśl, ocena potrzeb zmian w 
studium i w konsekwencji w planach miejscowych. Zoptymalizowanie działań w 
zakresie planowania przestrzennego w mieście oraz zidentyfikowanie potrzeb 
ewentualnej zmiany studium. 
  
1.3. Przyjęta metoda opracowania  
Przyjęta metoda polega na: 

- dokonaniu oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w mieście 
Przemyślu, 

- próbie zidentyfikowania istniejących i oczekiwanych przez właścicieli 
nieruchomości procesów zmiany zagospodarowania na poszczególnych 
obszarach miasta na podstawie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub 
zmiany miejscowego planu, a także biorąc pod uwagę przebieg 
dotychczasowych prac planistycznych prowadzonych od 1998r., 

- analizie ruchu inwestycyjnego w oparciu o wydane decyzje o warunkach 
zabudowy oraz wnioski do miejscowych planów i studium, 
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- zidentyfikowaniu obszarów o największym ruchu inwestycyjnym, 
- dokonaniu oceny prawidłowości i celowości zawartych w Studium ustaleń w 

kontekście zaistniałych nowych uwarunkowań oraz w kontekście złożonych 
wniosków w sprawie zmiany studium i miejscowych planów, 

- dokonaniu oceny zgodności studium i planów miejscowych z wymaganiami 
określonymi w obowiązujących przepisach.   
 

2. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

2.1. Analiza stanu planowania przestrzennego w mie ście Przemy ślu 

2.1.1. Studium 
Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta 
Przemyśla przyjęto uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 
23.02.2006. Jest ono aktualizacją Studium przyjętego Uchwałą Nr 82/2000 
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2000r. sporządzonego w trybie 
nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym.  
 

2.1.2. Plany miejscowe 
Do 23.02.2006r. czyli do czasu  uchwalenia aktualizacji Studium, w 

mieście Przemyśl obowiązywało 24 miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego obejmujące 260,78ha stanowiące 5,92% powierzchni miasta 
Przemyśla. 

Od 1 stycznia 2010r. powierzchnia miasta uległa zwiększeniu z 4400ha 
na 4608ha.  

Na dzień dzisiejszy w Mieście Przemyślu obowiązuje 47 planów 
zagospodarowania przestrzennego obejmujące 866ha, co stanowi 18,793% 
powierzchni miasta Przemyśla( rysunek nr 1).  

Z uwagi na powiększenie obszaru miasta Przemyśla o sołectwo „Kruhel 
Wielki”, na którym nie ma obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, procent pokrycia obszaru miasta planami 
obniżył się z 19,982% do wysokości 18,793. 

 
Z poniższego zestawienia oraz z wykresu nr 1 widać tendencję 

wzrostową ilości uchwalanych planów miejscowych w poszczególnych 
kadencjach Rady Miejskiej 

- 1 kadencja Rady Miejskiej – bez opracowań, 
- 2 kadencja Rady Miejskiej - 2 plany (listopad 1994r. – listopad 1998r.) 

o łącznej powierzchni 17.9ha, 
- 3 kadencja Rady Miejskiej - 15 planów (listopad 1998r. – listopad 

2002r.) o łącznej powierzchni 158,2ha, 
- 4 kadencja Rady Miejskiej - 13 planów (listopad 2002r. – listopad 

2006r.) o łącznej powierzchni 288,96ha, 
- 5 kadencja Rady Miejskiej - 18 planów (od listopada 2006r – do dnia 

dzisiejszego) o łącznej powierzchni 
433,94ha. 
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Wykres nr 1 
 
 

Wskaźnik wzrostu powierzchni miasta objętej planami miejscowymi jest 
znacznie wyższy w stosunku do stanu wyjściowego i jest znacznie wyższy niż 
wskaźnik liczbowy uchwalanych planów.  

Najefektywniejszym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego, 
dającym największe gwarancje poprawności realizacji polityki przestrzennej 
określonej w studium jest plan miejscowy.  

Przyjęto zasadę maksymalnego pokrycia miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta. Od dnia 23.02.2006r. do 
lutego 2010r. opracowano i podjęto uchwały w sprawie następujących planów 
miejscowych.  

 
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH  

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W MIEŚCIE PRZEMYŚLU 

 

Lp. Nazwa  MPZP Uchwała 
Zatwierdzająca 

Publikacja w 
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Podkarpackiego 

Powierz
chnia 
terenu 
MPZP 
[ha] 

 
2 kadencja Rady Miejskiej 1994r. – 1998r. 

 
17,9ha 

1. MPZP „Na Stawach” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 75/98 z 15.06.1998 r. 

Nr 13 poz.175 z dnia 
10 sierpnia 1998 r. 

9,70  

2. MPZP „Za  Wiarem” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 74/98 z 15.06.1998 r. 

Nr 13 poz.174 z dnia  
10 sierpnia 1998 r. 

8,20  

 
3 kadencja Rady Miejskiej 1998r. – 2002r. 

 

 
158,2ha 

3. MPZP „Kwartał XXI” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 203/99 z 30.09.1999 r 

Nr 27 poz.1215 z dnia  
26 listopada 1999 r 

2,53  

4. MPZP „Parkowa” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 94/99 z 31.05.1999 r. 

Nr 18 poz.1021 z dnia  
20 sierpnia 1999r. 

0,86  
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5. MPZP „Herburtów I” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 97/99 z 31.05.1999 r. 

Nr 18 poz. 1023 z dnia 
20 sierpnia 1999r. 

14,70  

6. MPZP „Bakończycka  
I” 

Uchwała R. M. w  Przemyślu 
Nr 96/99 z 31.05.1999 r. 

Nr 18 poz.1022 z dnia  
20 sierpnia 1999 r 

9,40  

7. MPZP „Lwowska I” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 95/99 z 31.05.1999 r. i Nr 
202/99 z dnia 30.09.1999 r. 

Nr 27 poz.1213 i 
poz.1214 z dnia 26 
listopada 1999 r. 

14,80  

8. MPZP „Ratuszowa” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 93/99 z 31.05.1999 r. i Nr 
201/99 z dnia 30.09.1999 r. 

Nr 26 poz.1189 i  po. 
190 z dnia 22 listopada 
1999 r. 

0,90  

9. MPZP „Pod Fortem” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 100/99 z 31.05.1999 r. 

Nr 40 poz.1370 z dnia  
31 grudnia 1999 r. 

31,40 

10. MPZP „Bielskiego 
Góra” 

Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 101/99 z 31.05.1999 r.  
i 267/99 z dnia 29.12.1999 r 

Nr 4 poz. 1371 i poz. 
1372 z dnia 31 grudnia 
1999 r. 

17,88 

11. MPZP „Za Szańcami” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 99/99 z 31.05.1999 r. 

Nr 13 poz. 175  z dnia  
10 sierpnia 1999 r. 

12,98 

12 MPZP „Rycerskie” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 83 /2000 z 28.06.2000 r.  

Nr 83 poz.896 z dnia  
2 grudnia 2000 r. 

36,66 

13. MPZP „ Jagiellońska” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 13/2001 z 14.03.2001 r. 

Nr 29 poz.457 z dnia  
27 kwietnia 2001 r. 

0,92 

14. MPZP „Ratuszowa II” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 146/2001 z 20.12.2001 r. 

Nr 17 poz.308 z dnia  
30 marca 2002 r. 

0,37 

15. MPZP „Za strzelnicą” Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 145/2001 z 20.12.2001 r. 

Nr 53 poz.1067  z dnia  
12 czerwca 2002 

3,17 

16 MPZP 
„Rosłońskiego” 

Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 103/2002  z 08.07.2002 r. 

Nr 59 poz. 1211 z dnia 
2 września 2002 

0,35 

17. MPZP „Bakończycka 
II” 

Uchwała R.M. w  Przemyślu 
Nr 104/2002 z 08.07.2002 r. 

Nr 57 poz.1174  z dnia 
17 września 2002 r 

11,03 

 
4 kadencja Rady Miejskiej 2002r. – 2006r. 

 

 
288,96ha 

18. MPZP „Kruhel Wielki  
Mn/02” 

Uchwała R. M. w  Przemyślu 
Nr 52/2003  z 30.05.2003 r. 

Nr 60 poz. 1221 z dnia  
1 lipca 2003 r. 

0,35 

19. MPZP „Monte 
Cassino OSK/03”  

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr129/2003 z 23.10.2003 r. 

Nr.163 poz. 2084 z dnia  
29 listopada 2003 r. 

0,60 

20. MPZP „Słowackiego 
I/UR/03” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 143/2003 z 20.11.2003 r. 

Nr 178 poz. 2881 z dnia  
17 grudnia 2003 r. 

0,33 

21. MPZP „Witoszyńska 
I/MN/03” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 2/2004 z 22.01.2004 r. 

Nr 15 poz.159 z dnia  
15 marca 2004 r. 

0,61 

22. MPZP „Wysockiego 
I/04” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 113/2005 z 30.06.2005 r. 

Nr 107 poz. 1758 z dnia  
20 sierpnia 2005 r. 

6,20 

23. MPZP „Wysockiego 
II/04” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 114/2005 z  30.06.2005 r. 

Nr 107 poz. 1759 z dnia  
20 sierpnia 2005 r. 

4,95 

24. MPZP „Nad Sanem 
I/04” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 200/2005 z  17.10.2005 r. 

Nr 146 poz.2309 z dnia  
26 listopada 2005 r. 

25,04 

25. MPZP „Osiedle 
Chrobrego I/04” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 25/2006 z 23.02.2006 r. 

Nr 26 poz. 403 z dnia  
29 marca 2006 r. 

43,00 

26. MPZP „Batorego I” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 101/2006 z 22.06.2006 r. 

Nr 91 poz. 1351 z dnia  
27 lipca 2006 r. 

2,52 

27. MPZP „Berka 
Joselewicza  
– Muzeum” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 155/06 z 21.09.2006 r. 

Nr 127 poz. 1740 z dnia  
13 października 2006 r. 

0,92 

28. MPZP „Słowackiego 
I/05” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 191/06 z 20.10.2006 r. 

Nr 139 poz. 1997 z dnia  
27 listopada 2006 r. 

113,90 
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29. MPZP „Bakończyce 
III/04” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 192/2006 z 20.10.2006 r. 

Nr 145 poz. 1216 z dnia  
6 grudnia 2006 r. 

71,02 

30. MPZP „Południowo 
-wschodnia 
obwodnica Miasta 
Przemyśla” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 77/2007 z 26.04.2007 r. 

Nr 44 poz. 1171 z dnia  
6 czerwca 2007 r. 

15,47 

31. MPZP „Cegielnia” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 76/2007 z 26.04.2007 r. 

Nr 38 poz. 997 z dnia  
15 maja 2007 r. 

33,52 

 
5 kadencja Rady Miejskiej 2002r. – do lutego 2010  

 

 
433,94ha 

32. MPZP „Herburtów III 
-stanowiącego zmianę części 
miejscowego planu 
zagospodarowania  
przestrzennego Herburtów I” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 126/2007 z 28.06. 2007 r. 

Nr 62 poz. 1566 z dnia  
2 sierpnia 2007 r. 

4,05 

33. MPZP 
„Konopnickiej” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 127/2007 z 28.06.2007 r. 

Nr63 poz. 1588 z dnia  
6 sierpnia 2007 r. 

32,15 

34. MPZP „Lwowska II” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 176/2007 z 19.07.2007 r. 

Nr 65 poz. 1628 z dnia  
13 sierpnia 2007 r. 

22,15 

35. MPZP „Lwowska III” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 177/07 z 19.07.2007 r. 

Nr 65 poz. 1629 z dnia  
13 sierpnia 2007 r. 

9,58 

36. MPZP „Garbarze - 
Galeria” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 179/2007 z 19.09.2007 r. 

Nr 88 poz. 1987 z dnia  
30 października 2007 r. 

7,17 

37. MPZP „Herburtów 
II/05” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 224/2007 z 25.10.2007 r. 

Nr 101 poz. 2253 z dnia  
3 grudnia 2007 r. 

65,46 

38. MPZP „Rynek 05/06” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 254/2007 z 29.11.2007 r. 

Nr 2 poz. 30 z dnia  
10 stycznia 2008 r. 

3,07 

39. MPZP „Garbarze - 
Wybrzeże” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 2/2008 z 24.01.2008 r. 

Nr 18 poz. 448 z dnia  
7 marca 2008 r. 

6,14 

40. MPZP „Mały Rynek” Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 26/2008 z 28.02.2008 r. 

Nr 29 poz. 711 z dnia  
14 kwietnia 2008 r. 

2,04 

41. MPZP „Wysockiego 
III/04” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 27/2008 z 28.02.2008 r. 

Nr 28 poz. 683 z dnia  
9 kwietnia 2008 r. 

7,40 

42. MPZP „Wysockiego 
IV/04” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 47/2008 z 28 marca 2008r. 

Nr 37 poz. 984 z dnia  
5 maja 2008 r. 

12,23 

43. MPZP „Oczka Wodne 
I/05” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 93/2008 z 29.05.2008 r. 

Nr 54 poz. 1439 z dnia  
10 lipca 2008 r. 

68,62 

44. MPZP „Winna Góra 
I” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 117/2008 z 26.06.2008 r. 

Nr 73 poz. 1750 z dnia  
18 września 2008 r. 

17,24 

45. MPZP „Lipowica I” Uchwała R.M. w Przemyślu  
Nr 44/2009 z 26.03.2009r. 

Nr 36, poz. 1014 z dnia 
29 maja 2009r. 

54,01 

46. MPZP „Słowackiego 
II” 

Uchwała R.M. w Przemyślu 
Nr 177/2009 z 22.10.2009r. 

Nr 92, poz. 1281 z dnia  
30 listopada 2009r. 

23,19 

47. MPZP „Park 
Sportowo – 
rekreacyjny I”  

Uchwał R.M. w Przemyślu 
Nr 194/2009 z 26.11.2009r. 

Nr 106, poz. 2670 z 
dnia 31 grudnia 2009r. 

69,97 

     
Powierzchnia ogółem 751,58  

 
 MPZP opracowane przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 
 MPZP przy których Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla współuczestniczyło 
 
2.1.3. Plany miejscowe w opracowaniu: 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I”, 



9 
 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefa Gospodarcza I”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefa Gospodarcza II”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zasanie I”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zasanie II”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmie ście”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielskiego I”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Akademia 

Wschodnioeuropejska”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sanocka I”, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lwowska – w ęzeł 

drogowy” - zawieszony, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Północno – wschodnia 

obwodnica miasta Przemy śla” - zawieszony, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Główny – 

poszerzenie I” - zawieszony, 
 

Docelowo w „Wieloletnim programie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego” przyjętym zarządzeniem nr 17 Prezydenta 
Miasta Przemyśla z dnia 4 lutego 2010r., do końca obecnej kadencji rady planuje się 
uchwalenie 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (231,35ha),  
co w sumie da liczbę 23 uchwalonych miejscowych planów w czasie 5 kadencji Rady 
Miejskiej. 
 W odniesieniu do zapisu Studium dotyczącego o planowanych mpzp należy 
stwierdzić, iż zapis ten w znacznym stopniu został zrealizowany. 

Taką sytuację należy określić jako korzystną i zapewniającą docelowo wysoki 
stopień realizacji kierunków polityki przestrzennej określonej w studium. Sytuacja ta 
sprzyja również znacznemu uproszczeniu i przyspieszeniu procedur 
administracyjnych związanych z realizacją inwestycji i planowanym 
zagospodarowywaniem terenów, co powinno zachęcić potencjalnych inwestorów, a w 
efekcie końcowym przyczynić się do rozwoju miasta. 
 
2.2. Analiza wydanych decyzji o pozwoleniu na budow ę, decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy. 
 
2.2.1 Decyzje o pozwoleniu na budow ę. 

 Decyzje o pozwoleniu na budowę w sposób najdokładniejszy odzwierciedlają 
rzeczywiste procesy zagospodarowywania przestrzennego terenu miasta (włączając 
tereny objęte miejscowymi planami). 

Tym analizom poświęcono uwagę w pierwszej kolejności. Pod uwagę wzięto lata 
2006 – 2009 bez bieżącego roku 2010. Ilość decyzji o pozwoleniu na budowę 
wydanych w analizowanym okresie ilustruje wykres nr 2 z uwzględnieniem 
przyjętego podziału na kategorie przeznaczenia terenu: 
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Mw - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

Mn - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

Pozostałe decyzje:     U - zabudowa usługowa 

P - zabudowa przemysłowa i składowa 

INF – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

Wykres nr 2 

 

Ilość wszystkich wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 1674.  

  Brak jest możliwości bezpośredniego odniesienia do ilości wydanych decyzji w 
porównaniu z poprzednim okresem tj. 2002-2006. Rejestr prowadzono od lipca 2003 
(czyli przez niepełny okres 4 Kadencji Rady Miejskiej), w którym to wydano 736 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy jednak stwierdzić, iż ilość wydawanych 
decyzji o pozwoleniach na budowę stosunku do poprzedniego okresu uległa 
dwukrotnemu zwiększeniu. 

 Na podstawie analizy rejestru graficznego decyzji (rysunek nr 3) należy 
stwierdzić, iż na terenie miasta Przemyśla brak jest jednego lub kilku obszarów, w 
których widoczny byłby zdecydowany i szczególnie widoczny intensywny ruch 
budowlany.  

 Skupiska inwestycji mają charakter lokalny nie mogący jednakże świadczyć o 
trwałym kierunku intensywnego urbanizowania się któregoś obszaru na terenie 
miasta. 

 Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane na zabudowę mieszkaniową, 
rozlokowane są równomiernie na terenie miasta za wyjątkiem jego ścisłego centrum, 
gdzie przeważają decyzje o pozwoleniu na budowę związanie z usługami i 
infrastrukturą oraz przebudową tkanki istniejącej.  

 Ponadto duży ruch inwestycyjny odnotowano przy głównych arteriach 
komunikacyjnych. Związane jest to po części z uruchomieniem terenów pod 
lokalizację wielko powierzchniowych obiektów handlowych, które generują coraz 
większy ruch inwestycyjny. 
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Tereny w południowo – wschodniej części miasta, podlegają dużym zmianom 
zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju funkcji składowych, hurtowni 
itp. Pośród obszarów, w których procesy inwestycyjne zapewne będą występować na 
podobnym poziomie znaleźć się powinny również obszary trzech wyznaczonych w 
studium stref wielofunkcyjnych. 

O ile ilość wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę stale rośnie, o tyle 
ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy utrzymuje się od kilku lat na tym 
samym poziomie. Należy zatem przyjąć, iż coraz większa liczba pozwoleń na 
budowę wydawana jest na podstawie obowiązujących planów miejscowych, co jest 
tendencją pożądaną dla zachowania ładu przestrzennego. 

Przyjęta zatem zasada maksymalnego pokrycia miejscowymi planami obszaru 
miasta przynosi skutek ułatwiając i przyspieszając procedury związane z 
uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, co skutkuje pozyskaniem potencjalnych 
inwestorów i zapewniając prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne miasta. 
 
2.2.2 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce lu publicznego i o warunkach 

zabudowy  

 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach 
zabudowy wykazują ruch inwestycyjny na terenach nieobjętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego (rysunek nr 2). Dają one pogląd i są wskazówką, 
które tereny w pierwszej kolejności powinny być przeznaczone do opracowania 
mpzp.  

W analizie wzięto pod uwagę lata 2006 – 2009 bez roku 2010. Ilość decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy wydanych w 
okresie analizowanym ilustruje wykres nr 3. Decyzje podzielono ze względu na 
rodzaj decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o ustaleniu 
warunków zabudowy. 

Wykres nr 3 

 

Ilość wszystkich wydanych decyzji wynosi 850.  

Brak jest możliwości bezpośredniego odniesienia do ilości wydanych decyzji w 
porównaniu z poprzednim okresem tj. 2002-2006. Rejestr prowadzono od lipca 2003 
do 2006r. (czyli niepełny okres kadencji Rady Miasta), w którym wydano 533 decyzji. 



12 
 

Należy stwierdzić zatem, iż ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w stosunku do poprzedniego okresu 
uległ zwiększeniu niemniej jednak utrzymuje się tendencja spadkowa co do ilości 
decyzji. 

Od 01.01.2010 miasto Przemyśl powiększyło się o obszar wsi Kruhel Wielki z 
terenu Gminy Krasiczyn. Liczba wydanych na tym obszarze decyzji o warunkach 
zabudów w latach 2003-2009 to 23 dotyczą one zabudów mieszkaniowej i 
zagrodowej. Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wydano. 

 Na podstawie analizy rejestru graficznego należy stwierdzić, iż na terenie 
miasta Przemyśla brak jest jednego lub kilku obszarów, w których szczególnie widać 
ruch inwestycyjny, rozkłada się on równomiernie z lokalnymi skupiskami nie 
mogącymi jednakże świadczyć o rozwoju procesów urbanizacyjnych.  

Przy stosunkowo dużej liczbie inwestycji mieszkaniowych, usługowych i 
przemysłowych, można jednak zauważyć zbyt małą - nieadekwatną ilość inwestycji 
infrastrukturalnych, na które składają się nie tylko inwestycje związane z 
przyłączeniem mediów, ale również całą infrastrukturą komunikacyjną. Oczywistym 
jest, iż budowa ciągów komunikacyjnych odgrywa zasadniczą, jeśli nie kluczową rolę 
w tworzeniu warunków dla rozwoju przestrzennego, a także w istotny sposób 
przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców. Zatem niewielka liczba 
tego typu inwestycji hamuje w istotny sposób wykorzystanie istniejącego potencjału 
rozwojowego i stale degraduje istniejące przestrzenie zurbanizowane powodując 
obniżenie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska. 

W okresie analizowanym w miejscowych planach przeznaczono znaczną ilość 
nowych terenów pod zabudowę, a dla ich obsługi wyznaczono wiele nowych dróg 
publicznych. Biorąc pod uwagę ścisły związek poziomu infrastruktury drogowej i 
dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego, należałoby ją konsekwentnie 
umieszczać w WPI i realizować. 

Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego aktualizowany jest przynajmniej raz w roku. Ostatnia aktualizacja 
miała miejsce w lutym 2010 i należy uznać, iż kolejność i harmonogram sporządzania 
mpzp jest właściwy. 

 

3. ANALIZA WNIOSKÓW W SPRAWIE SPORZ ĄDZENIA LUB ZMIANY  
MIEJSCOWYCH PLANÓW I STUDIUM   

Analizie poddano wszystkie wnioski gromadzone w rejestrze wniosków o 
sporządzenie lub zmianę planów miejscowych, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z 10 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami), dotyczące badanego 
okresu, tj. od dnia 23.02.2006r. do końca lutego 2010r.  

W tym okresie wpłynęło 51 wniosków dotyczących zmiany lub sporządzenia 
planu miejscowego oraz 1 wniosek o zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. Spośród 51 wniosków: 17 dotyczy zmiany planu 
miejscowego, 34 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - w tym 6 w zakresie ujęcia w już sporządzanym tj. uruchomionym 
stosowną uchwałą planie miejscowym.  Wszystkie wnioski podlegały na bieżąco 
analizie pod względem zgodności ze Studium, możliwości ujęcia w uruchomianych 
planach miejscowych lub planowanych do uruchomienia, zgodnie z Wieloletnim 
Programem Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Na obszarze dzielnicy Kruhel Wielki brak wniosków o sporządzenie mpzp. 
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Analizowane wnioski ujęto w zestawieniu tabelarycznym (tabela nr 3) oraz 
przedstawiono na załączniku nr 4. Wnioski przedstawione w tabeli pogrupowane są 
w rozbiciu na poszczególne lata wg wpływu wniosku.  

Wniosek dotyczący zmiany Studium wpisano do tabeli w grupie wniosków z 
2006r. Wszystkie wnioski były na bieżąco analizowane i rozpatrywane. 
 
Szczegółową analizę wniosków dokonano  wg następujących kryteriów: 
− zgodności z kierunkami przyjętymi w Studium, 
− możliwości ujęcia w uruchomionych planach miejscowych, 
− możliwości ujęcia w planowanych do uruchomienia  planach miejscowych, 

zgodnie Wieloletnim Planem Sporządzania Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

W tabeli nr 3 w kolumnie „treść wniosku” zamieszczono dodatkowo informację o 
sporządzanym lub sporządzonym – obowiązującym, w tym czasie planie 
miejscowym (tj. od dnia 23.02.2006r. do końca lutego 2010r.). Zgodnie z analizą  
przedstawioną w tabeli: 
− 1 wniosek dotyczy zmiany Studium w zakresie przebiegu drogi, 
− 18 wniosków  zlokalizowanych jest w terenach, dla których zmieniono lub 

sporządzono plany miejscowe (obowiązują), wnioski uwzględniono częściowo 
lub w całości, 

− 5 wniosków  zlokalizowanych jest w terenach, dla których uruchomiono 
procedurę sporządzenia planu miejscowego i na tym etapie będą szczegółowo 
analizowane  i w miarę możliwości uwzględnione, 

− 17 wniosków  dotyczy zmiany obowiązujących planów miejscowych, 
− 11 wniosków  dotyczy sporządzenia planu miejscowego, 

Reasumując, należy stwierdzić, że dla terenów, na których zlokalizowane są 23 
wnioski sporządzono lub uruchomiono plany miejscowe - uwzględniając je częściowo 
lub w całości. 11 wniosków dotyczących sporządzenia planu miejscowego 
uwzględniane będzie sukcesywnie, w miarę obejmowania ich kolejnymi planami lub 
na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe 17 wniosków 
dotyczących zmiany planów miejscowych uwzględniane będzie w przypadku 
stwierdzenia konieczności zmiany obowiązującego planu lub sporządzenia nowego 
dla tego terenu. Zasadniczy wpływ na podjęcie zmiany planu miejscowego, będzie 
miała ocena aktualności planu miejscowego, wymagana raz w czasie trwania 
kadencji Rady Miejskiej, zgodnie z art. 32 w/w ustawy. Sporządzone (obowiązujące) 
lub sporządzane (uruchomione) w okresie analizowanym plany miejscowe 
realizowane są zgodnie z Wieloletnim Planem Sporządzania Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego, który realizuje założenia przyjęte w Studium.   

Tabela nr 3  
 

 

WYKAZ WNIOSKÓW 
WNIOSKODAWCA L.

p. 
NUMER 
WNIOSKU  
Z REJESTRU 

 
TREŚĆ WNIOSKU FIRMY/ 

INSTUTUCJI 
PRYWATNY 

2006 
1 1/06 Zmiana mpzp „Rycerskie” – zab. usług (17 UHG)  

na zabudowę wielorodzinną  
+  

2 2/06 Sporządzenie planu dla WOH,  
obowiązujący mpzp „Cegielnia” 

+  
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`3 3/06 Sporządzenie planu dla WOH, 
obowiązujący mpzp „Galeria Garbarze”  

+  

4 4/06 Sporządzenie planu dla WOH, 
obowiązujący mpzp „Konopnickiej”  

 + 

5 5/06 Sporządzenie planu dla miejsc pamięci narodowej, 
obowiązujący mpzp „Mały Rynek”, (pozostaje 
miejsce pamięci przy ul. Lwowskiej) 

+  

6 6/06 Sporządzenie planu – zab. wielorodzinna usługami,   + 
7 7/06 Sporządzenie planu dla WOH,  

obowiązujący „Lwowska II” 
+  

8 8/06 Sporządzenie planu dla WOH, 
obowiązujący mpzp „Lwowska III”  

+  

9 9/06 Ujęcie w uruchomionym planie „Wysockiego IV”, 
zabudowy jednorodzinnej, szeregowej,  
obowiązujący mpzp „Wysockiego IV” 

 + 

10 10/06 Sporządzenie planu dla zab. jednorodzinnej  + 
11 11/06 Sporządzenie planu – zab. handlowo-usługowa, galerie, 

sklepy, gastronomia, zab. jednorodzinna,  
uruchomiony mpzp „Sanocka I” 

 + 

12 12/06 Zmiana mpzp „Bakończyce II”  +  
13 14/06 Zmiana mpzp „Herburtów I”,  

obowiązujący mpzp „Herburtów III” 
+  

14 15/06 Ujęcie w sporządzanym planie „Wysockiego III”  
i „Wysockiego IV” – zabudowy jednorodzinnej   
z możliwością podziału, obowiązujące mpzp 
„Wysockiego III’ i „Wysockiego IV”  

 + 

15 16/06 Sporządzenie planu dla zabudowy jednorodzinnej  + 
16 1/06 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego  
- zmiana przebiegu drogi 

+  

2007 
1 1/07 Sporządzenie planu +  
2 2/07 Sporządzenie planu dla funkcji edukacyjnych, 

uruchomiony mpzp „Akademia 
Wschodnioeuropejska” 

+  

3 3/06 Ujęcie w sporządzanym planie „Lipowica I” – 
zabudowy jednorodzinnej,  
obowiązujący mpzp „Lipowica I” 

 + 

4 4/07 Sporządzenie planu dla zabudowy jednorodzinnej   
i zalesień 

+  

5 5/07 Zmiana mpzp „Chrobrego I/04”, tereny rolne na tereny 
zabudowy jednorodzinnej 

 + 

6 6/07 Zmiana mpzp „Ratuszowa”, teren UG – możliwość 
realizacji dwóch kondygnacji,  
uruchomiony mpzp „Stare Miasto I” 

+  

7 7/07 Sporządzenie planu dla zabudowy jednorodzinnej  + 
8 8/07 Zmiana mpzp „Bielskiego-Góra”, tereny RP-1 i Mj-2 

(likwidacja strefy od odwiertu gazowego), 
uruchomiony mpzp „Bielskiego I”  

 + 

9 9/07 Sporządzenie planu dla zabudowy wielorodzinnej  
z usługami , obowiązujący mpzp „Słowackiego II/05”  

+  

10 11/07 Sporządzenie planu dla zabudowy wielorodzinnej  
z usługami , obowiązujący mpzp „Słowackiego II/05” 

+  

11 13/07 Ujęcie w sporządzanym planie „Lipowica I” – 
zabudowy jednorodzinnej,  
obowiązujący mpzp „Lipowica I”  

 + 
(4 osoby) 

12 14/07 Ujęcie w sporządzanym planie „Winna Góra I” – 
zabudowy jednorodzinnej, obowiązujący mpzp 
„Winna Góra I” (częściowo uwzględniony) 

 + 
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13 15/07 Sporządzenie planu dla stoku narciarskiego i Kopca 
Tatarskiego, funkcje hotelarskie i gastronomia, 
obowiązujący mpzp „Park Sportowo Rekreacyjny I”  

+  

14 16/07 Sporządzenie planu, wskazanie terenów sportowo-
rekreacyjnych 

+ 
(wspóln. 
mieszk.) 

 

2008 
1 1/08 Sporządzenie planu dla przebiegu ul Bielskiego, 

uwzględniony częściowo, obowiązujący mpzp 
„Lipowica I” i uruchomiony mpzp „Bielskiego I”  

+  

2 2/08 Ujęcie w sporządzanym planie „Lipowica I” – 
zabudowy jednorodzinnej, obowiązujący mpzp 
„Lipowica I” (częściowo uwzględniony) 

  

3 3/08 Sporządzenie planu dla zab. usługowo-handlowej 
(parking, komis samochodowy), zamiana mpzp 
„Lwowska II” oraz uruchomiony mpzp „Lwowska  
-węzeł drogowy” (obecnie zawieszony) 

+  

4 4/08 Sporządzenie planu z uwzględnieniem ogródków 
działkowych 

+  

5 5/08 Zmiana mpzp „Lwowska III”, likwidacja ronda 
(Wspólnota wyraziła zgodę na wydzielenie i budowę 
ronda) 

+ 
(wspóln. 
mieszk.) 

 

6 6/08 Sporządzenie planu dla zab. jednorodzinnej, adaptacja 
garażu na gastronomię 

 + 

7 8/08 Zmiana mpzp „Oczka Wodne I/05”, uwzględnienie 
ogrodów działkowych 

+  

8 9/08 Sporządzenie planu z wykluczeniem funkcji usług i 
rekreacji (bary, hotele, duże obiekty handlowe), 
uruchomiony mpzp „Zasanie I”  

 + 
(12 osób) 

9 10/08 Zmiana mpzp „Na Stawach””, tereny Mn/j i Mj-3 na 
funkcje handlowo – gastronomiczno – usługowe 

 + 

10 11/08 Sporządzenie mpzp dla zab. jednorodzinnej, jedna 
działka ujęta w obowiązującym mpzp „Słowackiego 
II/05”  

 + 

2009 
1 1/09 Zmiana mpzp „Wysockiego III/04””, dopuszczenie 

przydomowej oczyszczalni ścieków 
 + 

2 2/09 Zmiana mpzp „Wysockiego III/04””, likwidacja drogi 
KDW i możliwość podziału na cztery działki  

 + 

3 3/09 Zmiana mpzp „Na Stawach” i mpzp „Rycerskie”, 
połączenie ul. Goszczyńskiego z os. Rycerskim 

+ (Zarząd 
Osiedla) 

 

4 4/09 Zmiana mpzp „Winna Góra I”, zmiana terenów 
rolnych na tereny zabudowy jednorodzinnej 
(osuwiska) 

+ (Zarząd 
Osiedla) 

 

5 5/09 Zmiana mpzp „Lwowska II”, teren fortyfikacji  ZF na 
tereny zab. jednorodzinnej i usługi nieuciążliwe 

 + 

6 6/09 Sporządzenie mpzp dla zab. jednorodzinnej, 
(propozycja zamiany terenu z GM) 

+ 
 

+ 

7 7/09 Sporządzenie mpzp  (ustalenie przebiegu dróg) +  
8 8/09 Zmiana mpzp „Winna Góra I” i mpzp „Chrobrego 

I/04”, zmiana terenów rolnych na tereny zabudowy 
jednorodzinnej 

 + 

9 9/09 Zmiana mpzp „Na Stawach”, zmiana terenów Zpu   
-  możliwość realizacji garaży. 

 + 
(23 osoby) 

10 10/09 Sporządzenie planu dla przebiegu drogi  
– ul. Sanatoryjnej 

+  

11 11/09 Zmiana mpzp „Wysockiego IV/04”, zmiana pow. 
działki pod zab. mieszkalno - usługową 

 + 

12 12/09 Sporządzenie planu – tereny zieleni niskiej  + 
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2010 
1  Do dnia 30 stycznia 2010r. brak wniosków   

 

4. OCENA AKTUALNO ŚCI STUDIUM  

4.1. Aktualno ść z uwagi na potrzeb ę realizacji zrównowa żonego rozwoju 
miasta. 

 
W mieście Przemyślu wyodrębniono następujące główne jednostki 

przestrzenne o zróżnicowanych funkcjach. 
• Zespół staromiejski , będący historycznym centrum Miasta i funkcjonujące 

jako centrum usługowo – administracyjne o znaczeniu regionalnym i lokalnym,  
• Strefa śródmiejska , obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego po obydwu 

stronach Sanu, głównie o charakterze mieszkalno – usługowym, 
• Strefa ogólnomiejska  – obejmująca pozostałe tereny o funkcjach o 

charakterze miejskim. 
 
Ponadto istnieje szereg obszarów o wyraźnie zdefiniowanym przeznaczeniu: 
• Obszary rozwoju funkcji produkcyjnych i magazynowyc h, 
• Obszary ochrony przyrodniczej, kulturowej i o cenny ch walorach 

krajobrazowych, 
• Obszary ochrony dziedzictwa kulturowego, 
• Układy liniowe dotycz ące infrastruktury technicznej i komunikacji:  

- układu komunikacji kolejowej i drogowej, 
- systemu zaopatrzenia w wod ę 
- systemu gospodarki ściekowej 
- systemu gospodarki odpadami 
- systemu gazownictwa 
- systemu ciepłownictwa 
- systemu elektroenergetyki 
- systemu telekomunikacji 
- systemu odnawialnych źródeł energii 

Szczegółowe ustalenia odnośnie do poszczególnych stref i obszarów są 
konsekwentnie i stale realizowane. Ich zasadniczy kształt pozostaje aktualny. 

Następujące w czasie zmiany w zagospodarowaniu terenu – widać na 
przykładzie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Ciągła i konsekwentna realizacja studium w zakresie uz upełnienia 
przestrzeni miejskiej w poszczególnych jednostkach przestrzennych jest 
zgodna z przyj ętymi ustaleniami studium i pozostaje aktualna.  

 
Nowe obiekty in żynierskie, sieci, drogi s ą realizowane zgodnie z 

kierunkami przyj ętymi w studium na zasadzie uzupełnienia – zgodnie z  przyj ętą 
w mie ście polityk ą przestrzenn ą. 

W samym mieście gospodarka rolna i leśna, to otoczenie miasta rolniczą 
przestrzenią produkcyjną, szczególnie od strony północnej, wschodniej i południowej, 
zapewnia mu obsługę w zakresie zaopatrzenia w żywność, a stan środowiska 
gwarantuje jego jakość. 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657) i zmiana art. 5b który mówi, iż 
„przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
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położonych w granicach administracyjnych miast” spowodowała, iż nieaktualne stały 
się zapisy w Studium gdzie wyznaczono tereny gleb chronionych, które wymagają 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

 
Obowiązują Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Krasiczyn i Uproszczony 

Plan Urządzania Lasu mienia komunalnego miasta Przemyśla na lata 1.01.2009r. – 
31.12.2018r. 

Ewentualne poszerzenie granic miasta Przemyśla lub wprowadzenie wspólnej 
polityki przestrzennej na obszarze utworzonej aglomeracji spowoduje, iż w obrębie 
granic miasta lub aglomeracji przemyskiej znajdzie się część Przemysko – 
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, część Parku Krajobrazowego 
Pogórza Przemyskiego, część obszaru Natura 2000, jak również cały obszar 
rezerwatu faunistycznego „Skarpa Jaksmanicka”. Do zagadnień związanych z 
polityką przestrzenną dojdzie zachowanie wszystkich zasad i obowiązków ochrony 
wynikających z tego tytułu zawartych w ustawach dotyczących ochrony środowiska i 
ochrony przyrody.  

Od momentu uchwalenia studium wpisano do rejestru i ewidencji zabytków 
nowe obiekty - nie ma to jednak wpływu w zasadnicze na ustalenia studium.   

Zarówno uwarunkowania zewn ętrzne jak i wewn ętrzne dotycz ące 
środowiska kulturowego do chwili obecnej nie uległy zasadniczym zmianom.  

Obecnie Uwarunkowania środowiska kulturowego zawarte w Studium 
wynikają z obowiązujących ustaw i programów: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r.  (Dz. U. Nr 80 poz. 717) z późn. zmianami, 

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23 lipca 2003r. 
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568) z późn. zmianami, 

• Strategia sukcesu miasta Przemyśla, 
• Strategia rozwoju turystyki, 
• Lokalny Program Rewitalizacji. 
Podobnie, kompleksowe objęcie ochroną całej Twierdzy Przemyśl zwiększy 

zakres obowiązków ochronnych, ale ułatwi administrację całości wnioskowanego 
Pomnika Historii i zwiększy możliwości adaptacji unikalnego zespołu zabytkowego 
dla współczesnych potrzeb. 

Stworzy to przede wszystkim dodatkową wartość stymulującą możliwości 
rozwojowe turystyki i zwiększającą szansę dla utrwalenia wiodącej funkcji miasta i 
aglomeracji przemyskiej jako ponadregionalnego centrum turystyki.  

 
W zakresie infrastruktury społecznej i gospodarczej nieaktualne stały się 

wszelkie dane demograficzne i statystyczne. Nie zmieniło się położenie miasta w 
strukturze administracyjnej państwa, Przemyśl jest miastem grodzkim na prawach 
powiatu i stanowi ośrodek obsługi dla gmin sąsiednich w zakresie usług szkolnictwa 
wyższego, opieki zdrowotnej i społecznej oraz obsługi administracji samorządowej 
na poziomie gminy ziemskiej Przemyśl i powiatu przemyskiego – jako miejsce 
lokalizacji urzędów, banków i innych instytucji o zasięgu ponadlokalnym. 

Wprowadzono programy poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców 
między innymi program ochrony powietrza dla strefy miasta Przemyśla przyjęty przez 
Wojewodę Podkarpackiego w 2006r. obecnie wdrażany. 

Podjęte w studium próby zdefiniowania możliwych kierunków rozwoju, 
zarówno przestrzennego jak i funkcjonalnego miasta Przemyśla odniosły pierwsze 
wymierne skutki. Od 01.01.2010 miasto Przemyśl powiększyło się o obszar wsi 
Kruhel Wielki z terenu Gminy Krasiczyn. 
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Struktura stanu władania ulega ciągłym zmianom. Tereny zamknięte mogą być 
ograniczeniem w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej. W ostatnich latach gminę 
miejską przejęła część terenów kolejowych. W tym kontekście należało by 
zweryfikować tereny zamknięte na terenie miasta Przemyśla. Ich rozmieszczenie i 
wpływ na zagospodarowanie przestrzenne miasta. 

Na terenie miasta występują tereny narażone na osuwanie się mas ziemi - ich 
lokalizacja została naniesiona na rysunku studium – brak dostępnej wiedzy która 
świadczyłaby, iż lokalizacja tych terenów uległa zmianie lub mogłaby pomóc w 
doprecyzowaniu tych terenów. Należy uznać obecną ich lokalizację za prawidłową. 

W studium wskazano tereny objęte wodami powodziowymi Q1% i Q10%. Brak 
na dzień dzisiejszy opracowanego Studium ochrony przeciwpowodziowej dla miasta 
Przemyśla zarówno do rzeki San jak i Wiar. 

Na terenie miasta Przemyśla udokumentowano jedno złoże gazu ziemnego, 
które jest eksploatowane. Nic w tym temacie się nie zmieniło. 

Pomimo zwiększenia powierzchni obszaru miasta Przemyśla nadal cały jego 
obszar miasta Przemyśla położony jest w terenie górniczym gazu ziemnego 
„Przemyśl” zatwierdzonego decyzją ministra ochrony środowiska, zasobów 
naturalnych i leśnictwa nr GK/wk/MN/2923/97 z dnia 26.08.1997r. 

Brak zadań rządowych do realizacji na terenie miasta Przemyśla.  
 
UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Podstawowy układ komunikacyjny obejmujący drogi: główne tranzytowe o 

ruchu przyśpieszonym, główne i zbiorcze - zaplanowany w nieobowiązującym 
Miejscowy Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, 
został zachowany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta – obecnie przyj ęto stanowisko, i ż wskazane jest 
utrzymanie zaprojektowanego wcze śniej podstawowego i docelowo 
kierunkowego układu komunikacyjnego . 

Uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z otoczenia miasta oraz powiązań z 
infrastruktura zewnętrzną, do chwili obecnej nie uległy zasadniczej zmianie, ale 
zaznacza się niekorzystną tendencją izolacji Przemyśla. Nadal w pobliżu miasta nie 
planuje się inwestycji z zakresu sieci dróg szybkiego ruchu a przebieg autostrady A 4 
w kierunku Korczowej pozostawił miasto poza układem międzynarodowego, 
tranzytowego transportu samochodowego. Stałe obniżanie kategorii przejścia 
granicznego w Medyce powoduje przesunięcie zasadniczego ruchu granicznego na 
północ i pogłębianie peryferyjnego charakteru miasta. 

Układ drogowy na obszarze przyłączonym do miasta Przemyśla nie ma 
znaczenia dla strategicznego układu miasta Przemyśla. 

Uwarunkowania wewnętrzne w zakresie istniejących sieci komunikacji i 
infrastruktury technicznej - nie uległy zasadniczej zmianie, zmieniły się natomiast 
uwarunkowania wewnętrzne wynikające ze wzrostu ilości samochodów mieszkańców 
miasta oraz ilości pojazdów przyjezdnych, powodujących wzrost ruchu tranzytowego 
i wewnątrzmiejskiego. Nadal utrzymuje się stan permanentnego złego stanu 
technicznego dróg oraz niedostępności komunikacyjne znacznych obszarów miasta. 
 

Układ drogowy. 
Podstawowy układ komunikacyjny miasta, obejmujący drogi: główne tranzytowe 

o ruchu przyśpieszonym, główne i zbiorcze - zaplanowany w nieobowiązującym 
Miejscowy Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, 
został zachowany w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.  
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Uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z otoczenia Miasta Przemyśla oraz 
powiązań z infrastrukturą zewnętrzną, do chwili obecnej nie uległy zasadniczej 
zmianie, ale zaznacza się niekorzystna tendencja izolacji Przemyśla. Nadal w pobliżu 
miasta nie planuje się inwestycji z zakresu sieci dróg szybkiego ruchu, a planowany 
przebieg autostrady A4 w kierunku Korczowej pozostawił miasto poza układem ruchu 
międzynarodowego i tranzytowego transportu samochodowego.  

Uwarunkowania wewnętrzne w zakresie istniejącego układu komunikacyjnego – 
nie uległy zasadniczej zmianie. Natomiast z uwagi na wzrost ilości samochodów 
mieszkańców miasta oraz ilość pojazdów przyjezdnych, powodujących wzrost ruchu 
tranzytowego i wewnątrzmiejskiego. Nadal utrzymuje się stan złego stanu 
technicznego dróg oraz niedostępność komunikacyjna znacznych obszarów miasta. 
Realizacja nowych odcinków ma charakter lokalny lub jest modernizacją obecnego 
układu.  

W trakcie przeprowadzanych analiz drogowych wykonywanych dla potrzeb 
opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pojawiły 
się obszary problemowe, na których realizacja niektórych odcinków dróg może być 
zbyt kosztowna lub niemożliwa z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu, 
istniejącą zabudowę lub ograniczenia związane z infrastrukturą techniczną.  
 
Sieć drogowa o znaczeniu mi ędzynarodowym, krajowym ponadlokalnym  
i regionalnym. 

 
Przez Miasto Przemyśl przebiegają:  
• droga krajowa nr 77 relacji Lipnik - Sandomierz - Leżajsk - Jarosław - 

Przemyśl, 
• droga krajowa nr 28 relacji Wadowice - Gorlice - Krosno - Sanok - Przemyśl - 

Medyka - granica państwa (Ukraina), 
• droga wojewódzka nr 884 relacji Domaradz - Bachórz - Dubiecko - Krzywcza  

- Przemyśl,  
• droga wojewódzka nr 885 relacji Przemyśl - Hermanowice - granica państwa 

(Ukraina). 
 

W obowiązującym Studium ustalono sieć dróg ekspresowych (E) poprzez 
podniesienie rangi dróg krajowych:  

- przebudowę i podniesienie do rangi drogi ekspresowej drogi krajowej Nr 77 od 
węzła autostradowego w Radymnie przez obwodnicę północno-wschodnią od 
ul. Krakowskiej do ul. Lwowskiej,  

- przebudowa i podniesienie do rangi drogi ekspresowej drogi krajowej Nr 28 na 
odcinku od ul. Lwowskiej do granic miasta i dalej do przejścia granicznego w 
Medyce. 

 
Sieć drogowa o znaczeniu lokalnym. 
W wyniku przeprowadzanych analiz w związku z opracowywanymi i 

obowiązującymi MPZP postuluje się wprowadzić do układu drogowego dodatkowo 
skrzyżowania bezkolizyjne tzn. ronda: na Placu Konstytucji, przy ulicy Jagiellońskiej 
na skrzyżowaniu z ulicą Sportową, przy ulicy Lwowskiej na skrzyżowaniu z ulicą 
Batorego i przy ulicy Lwowskiej przy wschodniej granicy Miasta Przemyśla.    
 Sieć dróg wewnątrzmiejskich zbiorczych i lokalnych powinna być skorygowana, 
pod kątem aktualności ich przebiegu i możliwości ich realizacji (proponowane zmiany 
przebiegów i parametrów przedstawiono na rysunku nr 3).  
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W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Krasiczyn droga przebiegająca przez sołectwo Kruhel Wielki została 
oznaczona symbolem DG - jako droga główna. W związku z przyłączeniem od 1 
stycznia 2010r. sołectwa Kruhel Wielki w celu dostosowania ustaleń zawartych w 
Studium Gminy Krasiczyn do Studium Miasta Przemyśla, należy obniżyć kategorię 
drogi oznaczonej symbolem DG do drogi klasy Z czyli drogi zbiorczej. 

Pomiędzy ulicami Słowackiego i Sanocką brak bezpośredniego i dogodnego 
połączenia komunikacyjnego. Wskazane szukanie nowych połączeń na zasadzie 
modernizacji obecnego układu komunikacyjnego i nowych odcinków dróg. 

 
Komunikacja zbiorowa. 
W aktualizacji Studium proponuje się rozważyć wprowadzenie Szybkiej Kolei 

Miejskiej (SKM), służącej usprawnieniu komunikacji zbiorowej i zwiększeniu 
przepustowości pozostałych istniejących już na terenie Miasta Przemyśla systemów 
komunikacji zbiorowej.  

Szybka Kolej Miejska przebiegałaby po istniejącej sieci kolejowej, po której 
kursowałyby szynobusy - składała by się z trzech linii:  

- I linia szybkiej kolejki przebiegałaby z Buszkowic (lub Żurawicy) na ul. 
Lwowską, z końcem trasy naprzeciwko ul. Ofiar Katynia, 

- II linia przebiegałaby z Buszkowic (Żurawicy) na Bakończyce, z końcowym 
przystankiem w pobliży przejazdu kolejowego i siedziby Państwowej Wyższej 
Szkoły Wschodnioeuropejskiej, 

- III linia wiodłaby od przystanku naprzeciwko ul. Ofiar Katynia, do przystanku 
na Bakończycach. 

W razie konieczności byłaby również możliwość jej przedłużenia do Krównik. 
 

W celu usprawnienia miejskiego sytemu komunikacji autobusowej należy 
wprowadzić Miejski System Zintegrowanej Informacji Komunikacyjnej (MSZIK) oraz 
kontynuować starania w celu budowy peronów przystankowych zwłaszcza przy ulicy 
Jagiellońskiej oraz ulicy Mickiewicza. 
 Utrzymuje się w dalszym ciągu konieczność budowy nowych dworców 
komunikacji autobusowej lub innych przewoźników:  

- Przemyśl - Wschodni na obrzeżach miasta przy ul. Lwowskiej, przy wlocie 
obwodnicy południowo-wschodniej, pełniący funkcję dworca 
międzynarodowego, 

- Przemyśl - Zasanie, przy wjeździe do miasta od strony północnej, przy 
zjeździe z drogi krajowej nr 77 na obwodnicę północno-wschodnią, 

- Przemyśl - Centrum przy ul. Czarnieckiego, na dawnych terenach kolejowych  
- obecnie będących już własnością miasta i połączenie tych miejsc systemem 
komunikacji wewnętrznej 

 
Dodatkowo zewnętrzna komunikacja zbiorowa realizowana jest w znacznej 

mierze przez PKS, jak również w coraz większym stopniu przez przewoźników 
prywatnych. Komunikację autobusową uzupełnia komunikacja kolejowa łącząca 
Miasta Przemyśl z Gminą Żurawica i Gminą Medyka. 

  
Nadal Zarządca dróg na terenie miasta Przemyśla nie opracował projektów 

rozwoju sieci drogowej w trybie art. 20 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych. 
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Komunikacja piesza i rowerowa. 
W celu usprawnienia połączeń komunikacją piszą prawobrzeżnej części miasta  

z lewobrzeżną postuluje się wprowadzić możliwość budowy kładek pieszo-
rowerowych zwłaszcza w pomiędzy mostem im. Siwca a planowanym mostem w 
rejonie ulicy Rzecznej oraz zmodernizowanie mostu kolejowego z dobudową kładki 
pieszo-rowerowej.  

Podstawowy system ścieżek rowerowych i ciągów pieszych należy 
modernizować i rozbudowywać według przyjętych w Studium założeń. 
 

System parkingów strategicznych. 
W ustaleniach Studium należy utrzymać i stopniowo realizować planowany 

system parkingów strategicznych. Umożliwiałby one obsługę ruchu tranzytowego, 
turystycznego i ogólno miejskiego oraz eliminację ruchu samochodowego z 
historycznego centrum miasta. 

 
Układ kolejowy. 

 
Sieć kolejowa o znaczeniu mi ędzynarodowym, krajowym ponadlokalnym  
i regionalnym. 

 Główna oś transportu kolejowego to magistrala kolejowa Wrocław-Kraków-
Przemyśl-Medyka-granica państwa, o charakterze międzynarodowym oznaczona Nr 
91 i należąca do magistrali E-30, przebiegająca przez Miasto Przemyśl, prowadząca 
ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. Planowana jest do modernizacja magistrali E-
30. Podniesienie znaczenia szerokiego toru w aspekcie Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Przemyśl. 
 

Sieć kolejowa o znaczeniu lokalnym. 
 W związku ze spadkiem przewozów towarowych, jak również likwidacją 
niektórych przewozów pasażerskich, zmniejszyło się znaczenie Dworca Głównego 
PKP Przemyśl, jako jednego z głównych czynników generujących ruch 
komunikacyjny. Odcinek linii kolejowej Przemyśl-Bakończyce spełnia obecnie rolę 
zaplecza dla stacji Przemyśl Główny. 

Lokalną sieć kolejową można wykorzystać do uruchomienia Szybkiej Kolei 
Miejskiej (SKM) wraz z wykorzystaniem sieci przystanków. 

Linia kolejowa Przemyśl-Hermanowice-Malhowice-granica państwa, obecnie jest 
nieeksploatowana. W przeszłości był to czynny szlak tranzytowy (przez Ukrainę) do 
Ustrzyk Dolnych i Zagórza. Linia ta może być w przyszłości uruchomiona w 
przypadku wybudowania w Malhowicach nowego drogowo-kolejowego przejścia 
granicznego. 

 
Komunikacja lotnicza (w ramach aglomeracji przemysk iej). 
Przemyśl nie posiada własnego lotniska ani lądowiska śmigłowców co stawia 

miasto poza dostępem do systemu komunikacji lotniczej. Odległość od najbliższego 
lotniska o znaczeniu ponadregionalnym tj. Jasionki koło Rzeszowa wynosi ponad 80 
km. 
 Uruchomienie lotniska lokalnego w Łodzince koło Birczy oraz realizacja sieci 
lokalnych lądowisk w ramach aglomeracji przemyskiej połączonych z lotniskami 
międzynarodowymi w Jasionce i Lwowie na Ukrainie, z uwagi na zbliżające się 
Mistrzostwa EURO 2012 staje się niezbędna.  
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 Sieć lądowisk: 

- sanitarne przy Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu, 

- turystyczne i biznesowe w rejonie Hurka,  

- w Centrum Logistycznym w rejonie Żurawicy, 

- Straży Granicznej w Huwnikach. 
 
Podsumowanie. 
Podstawowymi zadaniami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w 

zakresie komunikacji są i były:  
1) Budowa drogi ekspresowej Radymno - Przemyśl - przejście graniczne w Medyce 

na trasie obwodnicy północno - wschodniej i dróg krajowych Nr 28 i 77. 
2) Modernizacja drogi krajowej Nr 77. 
3) Modernizacja drogi krajowej Nr 28. 
4) Modernizacja dróg wojewódzkich Nr 845 i 884. 
5) Budowa obwodnicy południowo-wschodniej. 
6) Budowa tzw. obwodnicy zachodniej z przeprawą mostową na Sanie, jako drogi 

zbiorczej, 
7) Włączenie miasta do układu drogi rokadowej wzdłuż granicy polsko - ukraińskiej. 
8) Budowa parkingów strategicznych przy wjazdach do miasta. 
9) Budowa dworców komunikacji autobusowej (nazywanych dawniej PKS). 
10) Modernizacja magistrali kolejowej E30 do granicy państwa, w tym mostu 

kolejowego na Sanie i wiaduktów. 
11) Modernizacja międzynarodowego dworca kolejowego. 
12) Uruchomienie międzynarodowych przewozów turystycznych na trasie Przemyśl-

Lwów z wykorzystaniem urządzeń trasy kolejowej E30. 
13) Ponowne uruchomienie linii kolejowej Przemyśl-Malhowice-Krościenko-Użgorod  

z modernizacją wiaduktu na Wiarze. 
14) Budowa lokalnego lotniska lub sieci lądowisk dla śmigłowców. 
15) Budowa systemu ścieżek rowerowych o znaczeniu ponadlokalnym i 

międzynarodowym w połączeniu z siecią Europejskich Tras Rowerowych 
„EUROVELO”. 
 
Wszystkie proponowane zmiany oraz korekty przebiegu niektórych dróg 

przedstawiono na Planszy Nr 3  będącej ANALIZĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 
W ŚWIETLE OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH I ANALIZ DROGOWYCH 
WYKONANYCH po 23.02.2006r. , wykonanej w ramach Analizy aktualności Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 
2006r. 

Dotychczas podjęto inicjatywy związane z wprowadzeniem systemu ścieżek 
rowerowych, jako alternatywnego środka komunikacji i atrakcji turystycznej. 

Pojawiają się miejsca problemowe lub takie, w których wykonanie 
infrastruktury drogowej nie będzie możliwe z uwagi na istniejące ukształtowanie 
terenu, istniejącą zabudowę lub infrastrukturę.  

Podstawowy szkielet układu drogowego miasta jako ca łości jest 
prawidłowy lecz jego fragmenty głównie ułatwiaj ące ruch lokalny wymagaj ą 
ulepszenia lub zmiany. Wskazane jest poszukanie „ob wodowego” układu 
komunikacyjnego w mie ście maj ącego na celu mi ędzy innymi wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego poza ścisłe centrum miasta.  
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Podstawą do zmiany układu komunikacyjnego powinny być między innymi 
analizy drogowe wykonywane każdorazowo przy opracowywaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego przez jednostki i firmy zewnętrzne oraz 
koncepcje układu komunikacyjnego dla poszczególnych fragmentów miasta 
Przemyśla opracowywane w Biurze Rozwoju miasta Przemyśla. Szczegółowy wykaz 
miejsc problemowych przedstawiony został na rysunku nr 5. 

Zapisy studium dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury pozostają nadal 
aktualne i są stale realizowane. 

Z analizy „Diagnozy Stanu Istniejącego”, szans i zagrożeń zawartych w 
analizie SWOT obecnego studium oraz omówionych uwarunkowań zewnętrznych 
wynikało wiele celów i wskazań dla kierunków przestrzennego rozwoju miasta. 

Wiele z nich zostało zrealizowanych lub jest realizowanych: 

• Poszerzenie granic miasta w celu zapewnienia rozwoju wszystkich funkcji 
miejskich, wzrostu liczby ludności i wzrostu znaczenia miasta jako ośrodka o 
znaczeniu co najmniej ponadregionalnym, 

• Zapewnienie rozwoju funkcji egzogenicznych dla regionu i subregionu, a 
szczególnie w zakresie obsługi administracyjnej, szkolnictwa wyższego, 
oświaty na szczeblu ponadpodstawowym, średnim i zawodowym, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy, 

• Zapewnienie przestrzeni dla lokalizacji inwestycji związanych z 
wprowadzeniem nowych technologii, 

• Ochrona i wykorzystanie walorów położenia, atrakcyjności krajobrazowej, 
przyrodniczej, kulturowej dla rozwoju funkcji ośrodka turystycznego o 
znaczeniu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i ponadlokalnym, 

• Utrzymanie statusu ośrodka obsługi administracyjnej, oświatowej, szkolnictwa 
wyższego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, aktywizacji społeczno-
gospodarczej o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym. 

• Zapewnienie przestrzeni dla rozwoju mieszkalnictwa społecznego, 
niezbędnego dla zmiany struktury społecznej w historycznym centrum. 

• Zapewnienie przestrzeni dla rozwoju Parku Technologicznego. 
• Ochrona i wykorzystanie Sanu jako cennego ekosystemu,  atrakcyjnego dla 

rozwoju funkcji edukacyjnych, poznawczych i turystycznych o znaczeniu 
regionalnym. 

• Ustalenie granicy i ograniczeń w obszarze NATURA 2000 oraz w obszarze 
Parku Krajobrazowego. 

• Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza. 
• Wprowadzenie standardów i zasad ochrony zgodnie z Programem Ochrony 

Środowiska i Planem Gospodarki Odpadów. 
• Utrzymanie ciągłości korytarza przewietrzania miasta wzdłuż Sanu, 
• Rewaloryzacja starówki z przeznaczeniem na atrakcyjne, wielofunkcyjne 

centrum ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym. 
• Włączenie obiektów Twierdzy Przemyśl leżących poza granicami miasta do 

jednego systemu ochrony. 
• Przebudowa i podniesienie do rangi drogi ekspresowej drogi krajowej Nr 77 od 

węzła autostradowego w Radymnie przez obwodnicę północno-wschodnią od 
ul. Krakowskiej do ul. Lwowskiej. 

• Ułatwienia komunikacyjne dla ruchu tranzytowego (obwodnice). 

Pozostałe cele pozostają do realizacji – należy przeanalizować ich zasadność w 
obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. 
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Podejmując działania mające na celu aktualizację studium warto skorzystać z 
doświadczeń poprzedniej aktualizacji, której zasadniczym powodem była wcześniej 
nie dająca się przewidzieć, potrzeba wyznaczenia terenów przeznaczonych pod 
wielko powierzchniowe obiekty handlowe. 

Drugorzędnym powodem poprzedniej aktualizacji studium, była próba nadania 
studium formy bardziej przystępnej dla szerszego kręgu odbiorców, głównie dla 
kręgów administracji samorządowej, biznesu czy kręgów związanych z szeroko 
pojętą działalnością społeczno-kulturalną. Celem było uczytelnienie określonej w 
studium wizji rozwoju gminy, aby mogła zaistnieć w świadomości, inspirować i 
aktywizować wokół wspólnego celu jakim niewątpliwie jest rozwój społeczeństwa, 
zarówno na poziomie jednostek jak ogółu.  

Z perspektywy czasu należy stwierdzić, iż cel ten zostaje osiągnięty. Studium 
nabrało przejrzystego kształtu - należy dążyć do uaktualnienia studium biorąc pod 
uwagę nowe uwarunkowania. Wobec czego generuje to kolejne oczekiwanie wobec 
następnej aktualizacji studium.  

W warstwie uwarunkowań jaki i kierunków rozwoju przestrzennego gminy 
należy stwierdzić iż studium jest aktualne i umożliwia zrównoważony rozwój 
przestrzenny i społeczno-gospodarczy gminy. 

Niemniej należy stwierdzić, iż przedstawiona ocena zmian w 
zagospodarowaniu  wskazuje, iż polityka przestrzenna miasta Przemyśla określona w 
studium, w swych głównych założeniach rozwoju, jako gminy o zrównoważonym 
rozwoju o dużych walorach dla funkcji mieszkaniowej i turystycznej, jest obecnie 
realizowana.  

Podsumowując tą część analizy, można postawić tezę, iż określona w studium 
polityka przestrzenna została określona w sposób prawidłowy i nie wymaga 
aktualizacji w swej zasadniczej części, natomiast doprecyzowania wymaga w kilku 
aspektach z których najważniejszym wydaje się zaproponowanie nowego układu 
komunikacyjnego „obwodowego” w mieście. 

 

4.2. Aktualno ść studium z uwagi na przepisy prawa.  

Analizując studium pod względem zgodności z wymogami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z zm.) należy stwierdzić iż obowiązujące studium spełnia wymagania 
wynikające z w/w przepisów. Wyjątek stanowią wyznaczone obszary ochrony 
przyrody Natura 2000, o których konieczności uwzględnienia w studium mowa jest 
art. 10 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, jednakże nie stwierdza się kolizji ustanowionych 
prawnych form ochrony z ustaleniami studium. 

Od momentu uchwalenia obowiązującego Studium, wiele przepisów prawnych 
uległo zmianom, wprowadzając nowe zadania i wymogi. 

 
� Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 

� Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657), zmiana art. 5b „przepisów ustawy 
nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w 
granicach administracyjnych miast” - w Studium wyznaczono tereny gleb 
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chronionych, które wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze. 

� Studium sporządza się w granicach administracyjnych - nastąpiły zmiany 
administracyjne granic miasta przez włączenie do dotychczasowego obszaru 
miasta obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki o powierzchni 239,31ha z gminy 
Krasiczyn; zgodnie z treścią § 2 pkt.5 litera a Rozporządzenia Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i 
nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania 
niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U.09.120.1000). 

 
Zmiany uwarunkowania wynikające z wymogów ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego.  
� Wraz z włączeniem obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki w granicach miasta 

pojawiły się nowe formy ochrony: 
• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego - utworzony rozporządzeniem 

Wojewody Podkarpackiego Nr 73/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie 
Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
Nr 137, poz.2089), 

• Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - powołany Uchwałą 
WRN w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987 r. utrzymany w mocy 
Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 r., 

• Stanowisko dokumentacyjne olistolit jurajski - skałka wapienna (długość 300m, 
wysokość4 m, szerokość 60m.) w Kruhelu Wielkim dz. ew. nr 171/1 uznane za 
stanowisko dokumentacyjne Rozporządzeniem Wojewody Przemyskiego Nr 34 
z dnia 28.12.1995r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17 póz. 102), 
Rozporządzenie Nr 46/07 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 
2007r. w sprawie stanowisk dokumentacyjnych (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr. 86 poz. 
1950), 

 
� Zmiany w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiążące się z 

europejskimi wymogami w zakresie ochrony środowiska, utworzeniem sieci 
Natura 2000 na terenie miasta  Przemyśla: 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, kod 
PLB 180001, powołany rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 
2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 
229, poz.2313, z póź. zm.), 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 “Ostoja Przemyska”, kod PLH 
180012, zatwierdzony przez Komisję Europejska w dniu 12.12.2008 r, jako 
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 “Rzeka San”, kod PLH 180007, 
zatwierdzony przez Komisję Europejska w dniu 12.12.2008 r, jako obszar 
mający znaczenie dla Wspólnoty. 

 
� Uszczegółowienia wymaga struktura systemu przyrodniczego miasta, z 

określeniem: 
• obszarów, które powinny być bezwzględnie chronione oraz tych których 

ochrona jest pożądana, ale nie wyklucza innych form zagospodarowania, 
• sposobów realizacji ochrony – wytyczne, 
• określenie zasięgu systemu przyrodniczego, 

 
� Park Lipowica, 
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� wraz ze zmianą granicy wzrosła powierzchnia gruntów leśnych, tworzących 

zwarte kompleksy, położonych w obszarach chronionych Natura 2000 
 

 
Zgodność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 2006r. 

z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

 
Lp. Wymogi formalne  Rozwiązania w obecnym 

studium 
W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:  

1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i 
uzbrojenia terenu 

uwzględniono – wymaga 
uaktualnienia 

2. stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; uwzględniono - aktualne 
3. stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 
wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

 
uwzględniono - 

wymaga uaktualnienia 

4. stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

uwzględniono - 
wymaga uaktualnienia 

5. warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich 
zdrowia; 

uwzględniono – aktualne 

6. zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; uwzględniono - aktualne 
7. potrzeb i możliwości rozwoju gminy; uwzględniono - aktualne 
8. stanu prawnego gruntów; uwzględniono 

wymaga uaktualnienia 
9. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie 

przepisów odrębnych; 
uwzględniono 

wymaga uaktualnienia 
10. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; uwzględniono 

wymaga uaktualnienia 
11. występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów 

wód podziemnych 
uwzględniono - aktualne 

12. występowania terenów górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów odrębnych; 

uwzględniono - aktualne 

13 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w 
tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

uwzględniono 
wymaga uaktualnienia 

14 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. uwzględniono - aktualne 
 
 

W studium określa się w szczególności: 
15. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów; 
określono –  

wymaga uaktualnienia 
16. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod 
zabudowy; 

 
określono –  

wymaga uaktualnienia 
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17. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

określono - 
wymaga uaktualnienia 

18. obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

określono - 
wymaga uaktualnienia 

19. kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

określono - 
wymaga uaktualnienia 

20. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym; 

określono –  
wymaga uaktualnienia 

21. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 
48 ust. 1; 

 
określono - aktualne 

 

22. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni 
publicznej; 

 
określono –  

wymaga uaktualnienia 

23. obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne; 

określono -  
wymaga uaktualnienia 

24. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej 

określono - aktualne 
 

25. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania 
się mas ziemnych; obiekty lub obszary, dla których wyznacza 
się w złożu kopaliny filar ochronny; 

określono - 
wymaga uaktualnienia 

26. obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 
obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 
1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 
984 i Nr 153, poz. 1271); 

nie dotyczy 

27. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji; 

nie dotyczy 

28. granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; określono –  
wymaga uaktualnienia 

29. inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i 
potrzeb zagospodarowania występujących w gminie. 

brak 
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5. WYNIKI ANALIZ 
 

• Szczegółowe ustalenia dla przyjętych struktur przestrzennych wyznaczonych 
w studium są konsekwentnie i stale realizowane a ich główne kierunki i 
zasadniczy kształt pozostaje aktualny, 

• Ciągła i konsekwentna realizacja studium w zakresie uzupełnienia przestrzeni 
miejskiej w poszczególnych jednostkach przestrzennych jest zgodna z 
przyjętymi ustaleniami studium i pozostaje aktualna, 

• Zarówno uwarunkowania zewnętrzne jak i wewnętrzne dotyczące środowiska 
kulturowego do chwili obecnej nie uległy zasadniczym zmianom i pozostaje 
aktualne, 

• W zakresie infrastruktury społecznej i gospodarczej nieaktualne stały się 
wszelkie dane demograficzne i statystyczne, 

• Nie zmieniło się położenie miasta w strukturze administracyjnej państwa, 
• Poszerzenie granic miasta Przemyśla spowodowało nieaktualność Studium – 

w zakresie określenia spójnej polityki przestrzennej w mieście i obszarach 
przyłączonych, 

• Uaktualnienia wymaga układ drogowy miasta, jako całości ze szczególnym 
uwzględnieniem „obwodowego” układu komunikacyjnego w mieście mającego 
na celu między innymi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza ścisłe 
centrum miasta 

• Aktualizacji wymaga zakres przyjętych obszarów i zasad ochrony środowiska i 
jego zasobów. 
 

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione dane, zestawienia i zmiany 
w zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, iż pomimo realizacji 
głównych kierunków rozwoju miasta, konieczne będzie szczegółowe 
przeanalizowanie poszczególnych struktur funkcjonalnych, tak aby rozwój 
miasta następował równomiernie w sposób zintegrowany.  

Procedura zmiany części studium jest identyczna jak procedura zmiany 
całości. 

Zakres prowadzonych prac analitycznych i projektowych należy odnosić 
do obszaru całego miasta, zarówno w procedurze zmiany fragmentu jak i 
całości studium. Korzystniej zatem jest wywołać zmianę studium w całości i 
zmienić go w pożądanym zakresie niż wywołać kilkanaście zmian 
częściowych. 

Dokonanie zmiany studium w całości postulowane było również przez 
miejska Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. 

Ponadto zmieniony dokument w całości pozwoli na sprawniejsze jego 
użytkowanie w procesach administracyjnych. 

 
Rekomenduje si ę zatem aktualizacj ę studium w cało ści 
 
Zmiana du żej ilo ści fragmentów Studium z uwagi na charakter tego 
opracowania oraz na obowi ązujące wymogi formalne nie daje mo żliwo ści 
uzyskania wła ściwych efektów i wypracowania wła ściwych wniosków. 
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