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Polityka przestrzenna Przemyśla jest wypadkową ustaleń i programów zawartych
w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, strategii krajowych i regionalnych oraz
uwarunkowań lokalnych, są to:
1) Dokumenty Unijne: Europejska perspektywa rozwoju przestrzennego na rzecz
trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej (ESPD
- The European Spatial Development Perspective) została przygotowana przez
Komitet do Spraw Planowania Przestrzennego (Poczdam 1999).
2) Dokumenty krajowe: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności (DSRK), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020
(ŚSRK), która została przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r., Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
(KSRR) przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., Strategia Rozwoju Społeczno
– gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK) przyjęta uchwałą Rady Ministrów
Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r. (opubl. MP z 2012 r., poz.252), w których
Podkarpacie traktowane jest jako region peryferyjny, o najniższym udziale
w tworzeniu krajowego PKB wymagający wzmacniania i wykorzystania
endogenicznych potencjałów całego regionu oraz rozwijania mechanizmów
wzmacniających rozprzestrzenianie procesów rozwojowych z głównego ośrodka
wzrostu (utożsamianych w KSRR ze stolicami województw) na całe obszary
województw.
3) Dokumenty regionalne: Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020
- aktualizacja i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podkarpackiego stymulujące rozwój i umacnianie Rzeszowa jako ośrodka krajowego,
potencjalnie metropolitalnego, przeznaczające dla pozostałych miast funkcje
uzupełniające. I tak dla Przemyśla określono status ośrodka subregionalnego
o wiodących funkcjach obsługi turystyki, szkolnictwa wyższego oraz obsługi
przynależnego miastu obszaru funkcjonalnego, w skali ponadlokalnej i lokalnej,
Kontrakt Terytorialny na lata 2014 – 2020.
4) Dokumenty lokalne: Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla – część I. „Uwarunkowania” oraz branżowe programy i strategie
wynikające z funkcji wiodących: rozwoju turystyki, ochrony walorów przyrodniczych
i kulturowych,
5) Wnioski do Studium zgłoszone w toku procedury formalno-prawnej, na podstawie
art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

1. CELE STRATEGICZNE ROZWOJU
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Poniżej przedstawiono wybrane cele strategiczne dla województwa podkarpackiego,
subregionu przemyskiego i miasta Przemyśla wynikające z krajowych, regionalnych
i lokalnych dokumentów strategicznych związanych z rozwojem przestrzennym
i powiązaniami przestrzennymi Przemyśla:
1.1.CELE
WYNIKAJĄCE
Z
KRAJOWEJ
STRATEGII
ROZWOJU
REGIONALNEGO.
REGIONÓW
1) WSPOMAGANIE
WZROSTU
KONKURENCYJNOŚCI
(„konkurencyjność”).
Dla rozwoju miasta odnoszą się kierunki działań polegające na:
− budowaniu sieci powiązań z ośrodkiem wojewódzkim poprzez rozwój
oraz modernizację systemu transportowego, skróceniu czasu podróży
i przekazu wszystkimi środkami komunikacyjnymi: drogami, koleją, drogą
lotniczą, łączami telekomunikacyjnymi i szerokopasmowym Internetem,
− wzmocnieniu roli Przemyśla jako ośrodka subregionalnego dla rozwoju kapitału
ludzkiego i społecznego,
− rozwijanie specjalizacji regionalnych związanych głównie z położeniem
przygranicznym,
wartościami
przyrodniczymi,
krajobrazowymi
i kulturowymi dla rozwoju turystyki, otoczenia biznesu oraz atrakcyjności
inwestycyjnej.
2) BUDOWANIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ I PRZECIWDZIAŁANIE
MARGINALIZACJI OBSZARÓW PROBLEMOWYCH („spójność”).
Dla rozwoju miasta odnoszą się kierunki działań polegające na:
− przezwyciężaniu trudności rozwojowych związanych z najsłabszymi w skali kraju
wskaźnikami
gospodarczymi,
społecznymi,
instytucjonalnymi
i wyposażenia infrastrukturalnego.
− przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem przygranicznym,
szczególnie wzdłuż granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
3) TWORZENIE
WARUNKÓW
DLA
SKUTECZNEJ,
EFEKTYWNEJ
ROZWOJOWYCH
I
PARTNERSKIEJ
REALIZACJI
DZIAŁAŃ
UKIERUNKOWANYCH TERYTORIALNIE („sprawność”).
Dla rozwoju miasta odnoszą się cele i kierunki działań polegające na:
− poprawie zarządzania politykami publicznymi.
1.2. CELE WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 2020
1) KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Dla rozwoju miasta odnoszą się kierunki działań polegające na:
− wzmacnianiu istniejących i rozwijaniu nowych innowacyjnych sektorów
przemysłu, głównie poprzez rozwój międzynarodowych i krajowych powiązań
kooperacyjnych przedsiębiorstw z regionu (np. z wykorzystaniem położenia
przygranicznego),
− rozwoju atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej, w tym rozwój
i poprawa stanu infrastruktury dla turystyki wypoczynkowej, uzdrowiskowej
(w tym leczniczej), krajoznawczej, aktywnej, przygranicznej, biznesowej
i religijno-pielgrzymkowej, zwłaszcza dla turystów zmotoryzowanych,
z zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych, oraz budowa i rozwój
wielofunkcyjnych,
wysoko
standardowych
kompleksów
rekreacyjnowypoczynkowych i leczniczych przy uwzględnieniu wartości przyrodniczych
i krajobrazowych,
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− tworzeniu infrastruktury dla innowacyjnego przemysłu: w ramach rozwoju
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Naukowo – Technologicznego, poprzez
wzrost aktywności uczelni wyższych w zakresie badań stosowanych we współpracy
z przemysłem,
− rozwoju konkurencyjnego szkolnictwa wyższego i sfery badawczo-rozwojowej,
jako kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu, poprzez wzmocnienie
jakości kształcenia w ramach istniejących i nowych kierunków studiów oraz
budowanie zespołów badawczych, w tym międzynarodowych, jak również
dostosowanie oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb gospodarki regionu
poprzez zamawiane kierunki studiów służące wzmocnieniu jej konkurencyjności,
a także w ramach współpracy trans granicznej,
− budowie konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym
potencjale turystycznym regionu, obejmującej rozwój atrakcji turystycznych oraz
infrastruktury
turystycznej,
podniesienie
konkurencyjności
produktów
turystycznych w wiodących formach turystyki przyjazdowej i tranzytowej,
− poprawie konkurencyjności sektora rolno-spożywczego poprzez zwiększenie
zorganizowanej obecności rolników na rynku produktów rolnych i rozwój
przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym opartego na ekologicznej produkcji rolnej
oraz certyfikowanych produktów wysokiej jakości, szczególnie w ramach MOF– u,
− rozwoju przedsiębiorczości poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu
w ramach rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Parku Naukowo
– Technologicznego i strefy przygranicznej.
2) KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Dla rozwoju miasta odnoszą się cele i kierunki działań polegające na:
− dostosowaniu systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości
poprzez: poprawę dostępności i jakości usług edukacyjnych na wszystkich
poziomach nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej
i zawodowej oraz w formach pozaszkolnych, tworzenie atrakcyjnej oferty
edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku pracy, postępu
technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu,
kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie,
− rozwoju i efektywnym wykorzystaniu potencjału kulturowego regionu poprzez:
tworzenie
warunków
dla
zapewnienia
możliwie
równego
i powszechnego dostępu do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysokiej, ochronę,
promocję i zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu,
− wzroście poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej
w regionie, głównie za pomocą zmniejszenia poziomu (i obszarów) biedy
i wykluczenia społecznego,
− zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę
dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, szczególnie
w zakresie wszechstronnej opieki i leczenia ludzi starych,
− zwiększaniu aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego społeczeństwa,
głównie poprzez rozwój infrastruktury sportowej dla sportu powszechnego
i kwalifikowanego.
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3) SIEĆ OSADNICZA
Dla rozwoju miasta odnoszą się cele i kierunki działań polegające na:
− poprawie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej województwa ze
szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu,
poprzez rozwój drogowej sieci transportowej wzmacniającej zewnętrzną
dostępność komunikacyjną Rzeszowa oraz ośrodków subregionalnych w wymiarze
krajowym i międzynarodowym, rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno
w układzie powiązań zewnętrznych jak i wewnątrzregionalnych,
− rozbudowę wysokiej jakości sieci telekomunikacyjnej oraz zwiększenie
wykorzystania technologii informacyjnych na terenie całego województwa,
a szczególnie wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu infrastruktury
sieci telekomunikacyjnej nowej generacji na terenach pozbawionych
konkurencyjnego Internetu (wschodnia i południowo – wschodnie część
województwa),
− wykorzystaniu celu: „Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do
zamieszkania, pracy i wypoczynku” jako przestrzeni rozwoju infrastruktury
technicznej i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w ramach MOF – u.
1.3. CELE WYNIKAJACE ZE STRTEGII SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA
LATA 2014 - 2024
1) CEL STRATEGICZNY 1: POPRAWA STANDARDU I JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW:
− poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym rozwijanie systemu monitoringu,
− poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, starszych,
wykluczonych społecznie oraz będących w potrzebie,
− poprawa stanu zdrowia mieszkańców i podnoszenie jakości usług medycznych
zakładów opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie bazy rehabilitacyjnej, poprawa
dostępności do lecznictwa specjalistycznego i rehabilitacji, propagowanie oraz
wspieranie przedsięwzięć związanych z aktywnym stylem życia,
− lepsze warunki rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego
mieszkańców, w tym tworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu
i rekreacji,
− wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży, w tym zwiększenie dostępności do
przedszkoli,
− budowa społeczeństwa informacyjnego, w tym rozbudowa infrastruktury
teleinformatycznej,
− atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu, w tym współpraca z ośrodkami
zagranicznymi, zwiększanie dostępności obiektów kultury, sportu i rekreacji oraz
wzrost wykorzystania nadbrzeża Sanu i innych terenów do poprawy oferty
sportowo-rekreacyjnej.
2) CEL STRATEGICZNY NR 2: DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA
MIASTA UMOŻLIWIAJĄCA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
− poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta,
− rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa stanu technicznego
i warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych,
− rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna,
− zrewitalizowanie
obszarów
zdegradowanych
(m.in.
powojskowych,
poprzemysłowych, pokolejowych), w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

14

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚL

3) CEL STRATEGICZNY NR 3: ZRÓWNOWAŻONY ŁAD PRZESTRZENNY
− poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
− poprawa estetyki miasta,
− zachowanie krajobrazu kulturowego miasta,
− rozwój obszaru miejskiego.
4) CEL STRATEGICZNY NR 4: CZYSTE ŚRODOWISKO
− uporządkowana gospodarka ciepłownicza na terenie Miasta,
− uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa,
− pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej,
− uporządkowana gospodarka odpadami,
− zachowanie terenów zielonych i cennych elementów środowiska naturalnego.
5) CEL STRATEGICZNY NR 5: ZACHOWANE I WYKORZYSTANE ZASOBY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
− poprawa stanu technicznego zabytków,
− promowanie wielokulturowego dziedzictwa Miasta oraz pełniejsze wykorzystanie
jego potencjału,
− podtrzymywanie tradycji rzemieślniczych i rękodzieła artystycznego.
6) CEL STRATEGICZNY NR 6: ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO
I SPOŁECZNEGO
− ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne – depopulacja miasta,
− poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
− szeroki dostęp do edukacji zawodowej dopasowany do potrzeb rynku pracy.
7) CEL STRATEGICZNY NR 7: WZROST POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
MIASTA
− wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP (małych
i średnich przedsiębiorstw) oraz dużych przedsiębiorstw, w tym wspieranie
aktywności gospodarczej podmiotów gospodarczych, uruchomienie inkubatora
przedsiębiorczości, uruchomienie parku naukowo-technologicznego (w tym
centrum badawczo-naukowego oraz szkoleniowego), promowanie potencjału
specjalnej strefy ekonomicznej i innych terenów inwestycyjnych w Mieście,
poprawa dostępności usług informacyjnych i doradczych w zakresie tworzenia
i rozwoju sektora MSP,
− wzrost współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia
biznesu między innymi poprzez promowanie idei klastrów gospodarczych
i podejmowanie działań inicjujących i wspierających oraz szczególne promowanie
branż wiodących gałęzi lokalnego przemysłu:
• elektromechaniczny i mechaniczny,
• drzewny i meblarski,
• tekstylny,
• kosmetyczny,
• energetyczny,
• oświetleniowy,
• informatyczny,
• chemiczny,
• spożywczy,
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−
−
−
−
−
−

• logistyka, transport,
• turystyka.
poprawa dostępności terenów inwestycyjnych,
wsparcie lokalnego rzemiosła i rękodzieła,
zwiększony poziom inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki dla Miasta,
pozytywny wizerunek Przemyśla jako atrakcyjnego ośrodka gospodarczego,
wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla,
wykreowana marka Miasta.
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2. PRZEMYŚL JAKO OŚRODEK ROZWOJU
2.1. STATUS MIASTA W KRAJU I W REGIONIE
1) PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO:
Informacje dotyczące miejsca i funkcji gminy w strukturze funkcjonalno
– przestrzennej województwa:
a) Położenie:
− w centralnym paśmie aktywności społeczno - gospodarczej, związanym z drogami
krajowymi nr 77 i 28 oraz magistralą kolejową E 30,
− w strefie działalności pozarolniczej oraz w strefie przygranicznej.
b) Kierunki przekształceń:
− dalszy rozwój ośrodka w ramach układu pasmowo - węzłowego,
− rozwój szkolnictwa wyższego i kultury,
− rozwój wysoko wyspecjalizowanych usług medycznych,
− rozwój działalności produkcyjnej i usługowej w zakresie budownictwa, handlu i
turystyki (o znaczeniu ponadregionalnym).
c) Status Miasta Przemyśl:
− ośrodek węzłowy o znaczeniu ponadregionalnym, ośrodek wielofunkcyjny, siedziba
powiatu i powiatu grodzkiego, posiada możliwości dalszego rozwoju
i umacniania istniejącego centralnego pasma przyspieszonego rozwoju społeczno
-gospodarczego.
2) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 20201:
wynika następujące ustalenie dla miasta i sąsiadujących gmin:
− utworzenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl”, którego cele, zasięg
i zakres działania zawarte są w punkcie 2.2.
2.2. MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY PRZEMYŚL
1) CELE I UZASADNIENIE POWOŁANIA MOF
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 określono typy obszarów
funkcjonalnych, które uznano, jako element niezbędny do uwzględnienia w planowaniu
przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym. Miejski Obszar Funkcjonalny (dalej: MOF) określono jako „układ osadniczy
ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty
obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie
obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.”
Delimitacja MOF-u powinna odbyć się na poziomie regionalnym w ramach prac nad
wojewódzkim planem zagospodarowania przestrzennego przy wykorzystaniu metodologii
jego wyznaczania w KPZK 2030.
Cele i uzasadnienie powołania MOF-u;
− koncentracja funkcji gospodarczych i społecznych,
− miejsce dostarczania, w uzupełnieniu oferty Rzeszowa, usług publicznych istotnych
z perspektywy mieszkańców, jak również mieszkańców otaczających miasto
obszarów wiejskich,
− tworzenie związków funkcjonalnych z obszarem funkcjonalnym Rzeszowa,

1

Zmiana w dotychczasowej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego spowodowana przyjęciem Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego.
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− zwiększenie elastyczności swoich rynków pracy w zależności od bieżącej
koniunktury gospodarczej,
− zwiększanie atrakcyjności, jako miejsca zamieszkania i dostarczania usług,
− rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych i przestrzennych.
2) ZASIĘG
Zgodnie z KPZK 2030 obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych obejmują
gminy wiejskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych ośrodków, których
delimitacja odbywa się na szczeblu regionalnym. W myśl wyżej określonej idei na
potrzeby Strategii Województwa Podkarpackiego opracowano ekspertyzę
pn: „Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego
z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na
poziomie regionalnym i lokalnym” oraz do Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego pn: „Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego”. Na jej podstawie
został wyznaczony MOF Przemyśl, który obejmuje:
a) Rdzeń:
− miasto Przemyśl.
b) Strefa podmiejska + zewnętrzna:
− gminę Krasiczyn,
− gminę Medyka,
− gminę Orły,
− gminę Przemyśl,
− gminę Żurawica.

Rys. Nr1 Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl
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3) KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA MOF-u PRZEMYŚL
Część działań będzie możliwa do realizacji po wprowadzeniu stosownych regulacji
prawnych wynikających z wdrożenia KPZK 2030:
a) Wprowadzenie spójnego zintegrowanego systemu planowania rozwoju zdolnego do
koordynacji działań rozwojowych.
b) Prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji w funkcjonalnych
układach przestrzennych, przekładanych na dokumenty planistyczne i programowe.
c) Spójność działań zmierzających do rozwinięcia infrastruktury MOF-u zapewniającej
zrównoważony rozwój.
d) Działania zmierzające do zapewnienia ładu przestrzennego.
e) Koordynowanie działań związanych z utworzeniem parku kulturowego dla Twierdzy
Przemyśl (ujednolicenie zasad ochrony) z podjęciem działań zmierzających do
wpisania założenia urbanistycznego na listę UNESCO.
f) Starania o lokalizację inwestycji i imprez kulturalnych.
g) Zmiana charakteru i wymiaru współpracy transgranicznej z Ukrainą z drobnych relacji
handlowych na logistykę wyższego szczebla, pośrednictwo handlowe i turystykę.
h) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w celu dobrego wykorzystania wysokiej
aktywności gospodarczej.
i) Przygotowanie lokalnej gospodarki do optymalnego wykorzystania szans płynących
z bliskości autostrady A4.
j) Wspieranie działań na rzecz dywersyfikacji (zróżnicowanie asortymentu produkcji lub
usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej)
partnerów wymiany międzynarodowej.
k) Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora produkcyjnego.
l) Lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego poprzez rozwój usług wyższego rzędu.
2.3. FUNKCJE MIASTA
Poza wielofunkcyjnością Przemyśla jako ośrodka pełniącego usługi egzogeniczne dla
obszaru subregionalnego, powiatu, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz samego
miasta, Przemyśl nadal będzie rozwijać funkcje o znaczeniu krajowym,
ponadregionalnym, regionalnym, wynikające z:
a) Położenia geopolitycznego w sąsiedztwie granicy z Ukrainą:
− ośrodek obsługi celnej, administracyjnej, biznesowej przejścia granicznego Polski
i Unii Europejskiej,
− ośrodek wszechstronnych usług transportowych przygranicznych, jako ostatni
węzeł komunikacyjny III Transeuropejskiego Korytarza Transportowego drogowy i kolejowy,
− ośrodek restrukturyzacji gospodarczej związany z oddziałem Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
− ośrodek obsługi ruchu turystycznego międzynarodowego.
b) Położenia w bezpośrednim sąsiedztwie atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo
krain geograficznych (Bieszczadów, Pogórza Przemysko – Dynowskiego
i kompleksów obszarów chronionych):
− Centrum obsługi turystycznej „Brama Przemyska”,
c) Wartości dziedzictwa kulturowego (wielokulturowych) i zasobów zabytków:
− historyczny i współczesny ośrodek unikalnego dziedzictwa wielokulturowego,
− ośrodek administracyjny Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
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−

ośrodek administracyjny wielu kościołów o znaczeniu krajowym
ponadregionalnym i regionalnym (patrz: „Uwarunkowania”, rozdział:
Uwarunkowania Zewnętrzne, tab.1.),
− siedziby Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
d) Pełnienia usług o znaczeniu ponadlokalnym:
− ośrodek aktywności społeczno – gospodarczej,
− ośrodek rozwoju szkolnictwa wyższego,
− ośrodek usług medycznych i opieki społecznej o znaczeniu regionalnym.
2.4. OBSZARY, NA KTÓRYCH BĘDĄ ROZMIESZCZONE INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO
O
ZNACZENIU
PONADLOKALNYM,
ZGODNIE
Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 48 UST. 1
1) WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO2 (numeracja odpowiada lokalizacjom na
mapie):
a) środowisko przyrodnicze i kulturowe:
Elementy istniejące: obiekty i zespoły obiektów zabytkowych przewidziane do
szczególnej ochrony:
− zespół kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela, relikty architektury
wczesnoromańskiej,
kościół
murowany
z
1460-1546r.
wielokrotnie
przebudowywany,
− zespół klasztorny o.o. Franciszkanów; kościół rzymsko - katolicki pw.
św. Marii Magdaleny, murowany z 1754-1778 r.,
− zespół klasztorny Jezuitów (obecnie katedra obrządku greckokatolickiego), kościół
murowany z 1627-1678r.,
− zespół o.o. Karmelitów Bosych, kościół rzymsko - katolicki pw. św. Teresy,
murowany z 1627-1630r.,
− zespół klasztorny o.o. Reformatów, kościół pw. św. Trójcy, murowany
z 1768-1777r.
− zespół klasztorny o.o. Bonifratrów, murowany z 1678 r.
− zespół klasztorny o.o. Dominikanów (obecnie siedziba Starostwa Powiatowego),
murowany z 1-ej poł. XVII wieku,
− wieża cerkiewna tzw. Zegarowa (obecnie Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)
1775-1777r.,
− wzgórze zamkowe: zachowane relikty kultury wczesno romańskiej, fragmenty
palatium i rotundy murowanej z X-XI w., zamek (obecnie Centrum Kulturalne),
północno - wschodnie, północne i wschodnie skrzydła z basztami z ok. 1340 r.,
park z 1842 r.,
− zespół pałacowo-parkowy Lubomirskich, pałac murowany 1885-1887r.,
park XIX w.,
− Twierdza Pierścieniowa Przemyśl - fortyfikacje Rdzenia Twierdzy - obwód
NOYON (w granicach miasta),
− Szlak Architektury Drewnianej,
2

Ze względu na trwającą aktualizację Planu niektóre projektowane inwestycje celu publicznego mogą nie pojawić się w uchwalonym
nowym Planie, lecz ich obecność w niniejszym Studium pozostanie aktualna i pożądana dla rozwoju Przemyśla.
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− obszar górniczy złoża gazu ziemnego „Przemyśl",
− udokumentowane złoża kruszywa „Park Wodny”,
− Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 430 „Dolina rzeki San",
− rezerwaty przyrody (florystyczne) - „Winna Góra", „Jamy",
− obszary osuwiskowe.
Elementy projektowane:
− ochrona zasobów rewaloryzacja i rewitalizacja historycznego układu
urbanistycznego miasta - nadanie rangi Pomnika Historii historycznemu układowi
urbanistycznemu Przemyśla wraz z Twierdzą Przemyśl, (1)
− utworzenie rezerwatu kulturowego (archeologicznego) obejmującego rotundę
i palatium, wzgórze zamkowe, (2)
− utworzenie parku kulturowego „Krajobraz forteczny Twierdzy Przemyśl",
utworzenie parku kulturowego - „Dolina Sanu", (3)
− realizacja programu rządowego ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego
terenów przygranicznych w zakresie unikatowej architektury drewnianej,
utworzenie szlaków kulturowych o znaczeniu ponadregionalnym (proponowane:
Karpacki Szlak Etnograficzny, Karpacki Szlak Katolicki, Karpacki Szlak Obrządku
Wschodniego, Karpacki Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Zasobów
Kulturowych Pogórza Przemyskiego, Wielowątkowy Szlak Kulturowy Płaskowyżu
Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego), (4)
− ochrona przed niewłaściwym zagospodarowaniem przestrzennym obszaru GZWP
Nr 430 „Dolina rzeki San" wraz ze strefami ochronnymi ONO i OWO
- studia programowo-przestrzenne dla tych obszarów, (5)
− ochrona korytarzy ekologicznych (w rozumieniu obowiązującej ustawy
o ochronie przyrody) o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym
wzdłuż doliny Sanu, prowadzenie otworów obserwacyjno - pomiarowych sieci
krajowej
monitoringu zwykłych wód podziemnych - pkt nr 767 (bieżąca
realizacja programu prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny), (6)
− wprowadzenie przekrojów pomiarowo - kontrolnych sieci podstawowej krajowego
monitoringu rzek do sieci EUROWATERNET - na rzece Wiar, ujście do Sanu
(zadanie zrealizowane). (7)
b) komunikacja
Elementy istniejące:
− droga krajowa nr 77, relacji Sandomierz - Leżajsk - Przemyśl,
− droga krajowa nr 28, relacji Wadowice - Jasło - Krosno - Sanok - Przemyśl
- Medyka - granica państwa,
− droga wojewódzka nr 885, relacji Przemyśl - Hermanowice -granica państwa,
− droga wojewódzka nr 884, relacji Przemyśl - Domaradz,
− magistrala kolejowa E 30, relacji Wrocław - Kraków- Tarnów - Rzeszów - Medyka
- granica państwa,
− linia kolejowa nr 102, relacji Przemyśl – Malhowice.
Elementy projektowane:
− modernizacja drogi krajowej nr 77, w tym budowa obwodnicy północno –
wschodniej miasta (zrealizowana), (8)
− modernizacja drogi krajowej nr 28, (9)
− modernizacja dróg wojewódzkich nr 884 i 885, (10)
− budowa „drogi rokadowej" wzdłuż wschodniej granicy państwa (przebudowa ciągu
dróg powiatowych i gminnych do parametrów drogi wojewódzkiej), (11)
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− modernizacja magistrali kolejowej E 30 w związku z włączeniem jej do
europejskiej sieci kolejowej, (12)
− modernizacja linii kolejowej nr 102. (13)
c) infrastruktura techniczna
Elementy istniejące:
− gazociąg wysokoprężny ø 700, relacji granica państwa (Ukraina) - Jarosław
-Rozwadów - granica województwa - Puławy,
− gazociąg wysokoprężny ø 600, relacji granica państwa (Ukraina) - Jarosław,
− gazociąg wysokoprężny ø 500, relacji granica państwa (Ukraina) - Jarosław,
− gazociąg wysokoprężny ø 500/600, relacji Przemyśl - Jarosław,
− linie elektroenergetyczne 110 kV,
− stacje redukcyjno - pomiarowe,
− światłowody główne,
− centrala telekomunikacyjna.
Elementy projektowane:
− modernizacja gazociągów wysokoprężnych ø 700, ø 600, ø500, ø 500/600, (14)
− budowa gazociągu wysokoprężnego ø 200 do EC Przemyśl i stacji redukcyjno pomiarowej 1°, (15)
− modernizacja ciepłowni „Zasanie" w Przemyślu na elektrociepłownię, kogeneracja
z wykorzystaniem paliwa gazowego, 60,0 MW, (16)
− budowa linii 110 kV, Przemyśl - Radymno, (17)
− budowa GPZ-tu „Zasanie" i linii 110 kV do zasilania stacji,(zrealizowano) (18)
− budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wiar, (19)
− regulacja rzek i potoków na obszarze całego miasta. (20)
d) infrastruktura społeczno – gospodarcza
Elementy projektowane:
− Budowa galerii sztuki współczesnej, (21)
− budowa obiektu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, (22)
− rozbudowa Domu Pomocy Społecznej, (23)
− rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu (zadanie
w ciągłej realizacji - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu), (24)
− budowa Centrum Sportu i Rekreacji (hala widowiskowo - sportowa, kryte
lodowisko, akwapark) w Przemyślu, (25)
− budowa turystycznego wyciągu krzesełkowego w rejonie Krzemieńca na skraju
Parku Miejskiego (zadanie w trakcie realizacji), (26)
− tworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (w trakcie realizacji), (27)
− utworzenie Zakładu Rentgenodiagnostyki (Woj. Szpital w Przemyślu), (28)
− budowa muzeum w Przemyślu (zadanie zrealizowane - Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej). (29)
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2) WYNIKAJACE
Z
KONTRAKTU
TERYTORIALNEGO
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA NA LATA 2014 – 2020 (wstępna lista przedsięwzięć)
a) przedsięwzięcia zgłoszone do KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
i REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (z wymaganym
współfinansowaniem budżetu państwa):
− utworzenie Parku Naukowo – technologicznego na terenie Przemyskiego Obszaru
Funkcjonalnego (beneficjent: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego)
– dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, (30)
− budowa sieci szerokopasmowych dostępowych na terenie województwa
Podkarpackiego – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, (31)
− budowa systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia – dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, (32)
− rozwój produktów turystycznych w „Dolinie Błękitnego Sanu” (beneficjent: gmina
miejska Przemyśl) – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,
(33)
− gospodarka wodno – ściekowa w „Dolinie Błękitnego Sanu” (beneficjent:
Porozumienie Gmin „Błękitnego Sanu”) – dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (34)
− budowa elektrociepłowni na biomasę w Przemyślu – dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (35)
− rozbudowa systemu komunikacji publicznej w Przemyślu - dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (36)
− zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia
dla turystyki kulturowej (beneficjent: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy
Przemyśl) - dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko, (1) (3)
b) przedsięwzięcia istotne dla województwa, które mogą być sfinansowane z BUDŻETU
PAŃSTWA lub ŚRODKÓW CELOWYCH:
− budowa przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice, (37)
− budowa UC/OC Przemyśl – centrum Logistyczne (beneficjent Izba Celna
w Przemyślu) (38)
c) przedsięwzięcia istotne dla województwa niezgłoszone przez właściwych
beneficjentów, a których potrzebę widzi Samorząd Województwa oraz inne jednostki:
− przebudowa odcinka drogi krajowej nr 28 w Przemyślu – dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (9)
− modernizacja magistrali kolejowej E-30 – dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (12)
− poprawa dostępności komunikacyjnej Przemyśla i gmin ościennych do
międzynarodowego przejścia granicznego w Medyce oraz do planowanego
przejścia granicznego w Malhowicach, poprzez uruchomienie publicznego
transportu zbiorowego szyno busem – dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, (39)
− rewitalizacja linii kolejowych 102 – dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko lub z Regionalnego Programu Operacyjnego, (13)
d) wytypowane przez Samorząd Województwa odcinki dróg wojewódzkich do
ewentualnej realizacji w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA
WSCHODNIA: budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla (obwodnica południowo
– zachodnia), (40)
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− rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 granica miasta Przemyśla – Hermanowice –
granica państwa (Malhowice), (10)
Umieszczone w tekście oznaczenia liczbowe w nawiasach odnoszą się do rysunku nr 2.
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Rys. Nr 2. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
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3. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ
3.1. GŁÓWNA STRUKTURA PRZESTRZENNA MIASTA
1) „JEDNOSTKA I. STARE MIASTO”:
a) kwartał I.1. Stare Miasto: obejmujący historyczne centrum miasta z Rynkiem
miejskim i lokacyjnym układem ulic,
b) kwartał I.2. Zamek: obejmujący Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Kazimierzowskim,
c) kwartał I.3. Miasto XIX i XX: obejmujący zabudowę XIX/XX wieczną
w rejonie Placu Na Bramie i Dworca Kolejowego do Sanu, wzdłuż
ulic: Mickiewicza, Dworskiego, Słowackiego – do ul. Leszczyńskiego,
d) kwartał
I.4.
Podzamcze:
obejmujący
zespół
zabudowy
willowej
i wielorodzinnej od wzgórza zamkowego na północny – zachód do ul. Wybrzeże
Piłsudskiego,
e) kwartał I.5. Park Miejski: obejmujący Park im. Jordana od ul. Św. Królowej
Jadwigi, Parkowej i Jagiełły do szańców fortecznych i Fortu XVIc Trzy Krzyże,
f) kwartał I.6. Zasanie XIX/XX: obejmujący zabudowę miejską XVII – XX wieczną
w rejonie Placu Konstytucji i ul. 3-go Maja na północ do kompleksu koszar po nasyp
linii kolejowej w kierunku wschodnim, zabudowę na zachód wzdłuż Sanu do klasztoru
SS. Felicjanek i do ul. Grunwaldzkiej,
g) kwartał I.7. Koszary: obejmujący zespoły koszar w rejonie ulic: Okrzei i Zawiszy
Czarnego oraz 3-go Maja i 29 –go Listopada,
h) kwartał I.8. A – F: obejmujący zespoły klasztorne na terenie Starego Miasta.
Podział na kwartały nastąpił ze względów konserwatorskich. Poszczególne kwartały
posiadają odmienny charakter jako zespoły urbanistyczne i architektoniczne
ukształtowane w różnych okresach historycznych.
Obszar podlega intensywnym procesom rewaloryzacyjnym i rewitalizacyjnym.
Dotychczasowa funkcja nie uległa zmianie, jak również charakter reprezentacyjnego
centrum miasta. Ze względu na przewagę funkcji usługowych tworzy tzw.
„wielofunkcyjny obszar centralny”.
2) „JEDNOSTKA II. ŚRÓDMIEŚCIE”
Obszar wokół centralnej część miasta, gdzie skupiają się funkcje mieszkaniowe,
administracyjne, handlowe, usługowe o największej koncentracji i aktywności
społecznej. Pozytywną cechą przestrzeni tego obszaru jest występowanie wyraźnych cech
zabudowy miejskiej – historycznej i współczesnej, o uformowanych granicach
przestrzeni publicznych i ukształtowanych układach urbanistycznych oraz zespołów
ogólnodostępnej zieleni urządzonej. Jej granicę stanowi pierścień wewnętrzny
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl i obwodnica północno-wschodnia miasta.
Nastąpił wyraźny podział JEDNOSTKI II ŚRÓDMIEŚCIE na cztery podstrefy o różnych
dominujących funkcjach i zawierające w sobie „dzielnice” tworzące mniejsze lecz
wyodrębnione zespoły urbanistyczne:
a) II.1. północno-zachodnią, w której poza charakterem wielofunkcyjnym dominuje
funkcja intensywnego mieszkalnictwa zorganizowanego w formie osiedlowej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz terenami zieleni dla
rekreacji z naturalnie ukształtowanymi jarami, dolinami wciosowymi i potokami
rozdzielającymi zespoły zurbanizowane. Obszar zurbanizowany tworzą osiedla
wielorodzinne: „Kmiecie”, „Rycerskie”, „Bielskiego”, „Kazanów”, „Popielów”,
„Glazera” („Salezjańskie”), „Warneńczyka”, „Wieniawskiego” oraz jednorodzinne:
„Rycerskie”, „Lipowica”, „Kazanów”.
Podstrefa obsługiwana jest przez drogi zbiorcze i inne drogi pełniące taką funkcję,
o przebiegu równoleżnikowym: Armii Krajowej, Opalińskiego, Bolesława Śmiałego,
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gen. Sikorskiego, Grunwaldzką oraz przebiegu południkowym: 3-go Maja,
Paderewskiego, Glazera, Bielskiego. Podstrefa wyróżnia się bardzo atrakcyjną
panoramą i korzystnym nasłonecznieniem stoków Lipowicy. Ze względu na funkcję
mieszkaniową o dużej intensywności, istniejący układ komunikacji drogowej nie
zapewnia dostatecznej obsługi i powiązań, szczególnie z innymi dzielnicami
(dzielnica przemysłowa, dzielnica rekreacji i sportu) oraz usługowym centrum
miasta, jak również wewnątrzdzielnicowych.
Wyodrębnione dzielnice:
− II.1. – KMIECIE
− II.1. – RYCERSKIE,
− II.1. – KAZANÓW,
− II.1. – LIPOWICA 1.
b) II.2. północno- wschodnią, w której poza charakterem wielofunkcyjnym dominuje
funkcja rozproszonego i mniej intensywnego mieszkalnictwa z zabudową
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz terenami zieleni dla rekreacji na
stokach Winnej Góry z naturalnie ukształtowanymi jarami, rezerwatami przyrody.
W południowej części dominują obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
„Rogozińskiego”, „Stanisława Augusta”, „Kosynierów” i jednorodzinnej na Winnej
Górze, które w większości tworzą rozproszone skupiska zorganizowanej zabudowy
o korzystnych warunkach fizjograficznych w zasięgu sieci infrastruktury technicznej.
Są to obszary o relatywnie wysokich kosztach realizacji infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej ze względu na dużą różnicę wysokości (około 80,0 m),
skomplikowaną rzeźbę terenu i niekorzystne warunki geologiczne (osuwiska, słabe
grunty). Podstrefa wyróżnia się bardzo atrakcyjną panoramą i korzystnym
nasłonecznieniem stoków Winnej Góry. Przez teren jednostki przebiegają
najważniejsze ciągi komunikacyjne, w tym droga krajowa nr 77 jako zrealizowana
obwodnica północno-wschodnia. Dostępność komunikacyjna obszaru jest
zadawalająca w zakresie komunikacji lokalnej oraz zbiorczej, łączącej poszczególne
zespoły funkcjonalne. Należy spodziewać się, iż wokół nowych osi
komunikacyjnych grupować się będzie najwięcej usług.
Wyodrębnione dzielnice:
− II.2. – WINNA GÓRA,
− II.2. – PODWINIE,
− II.2. – WILCZE 1.
c) II.3. południowo-zachodnią, w której poza charakterem wielofunkcyjnym związanym ze Starym
Miastem dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w osiedlach „Tatarskie” i „Wysokie
Góry” oraz zabudowa mieszkalno-usługowa wzdłuż ul. Słowackiego („osiedle wojskowe”).
W podstrefie znajduje się zespół nekropolii z cmentarzami wojennymi z I wojny światowej,
cmentarzem żydowskim i cmentarzem komunalnym, zrewitalizowana dla potrzeb turystyki
i rekreacji część fortyfikacji od bramy Sanockiej do cmentarza wojennego z fortami: Trzy Krzyże,
Zniesienie, bateriami: Tatarski Kopiec, Laboratorium i wzgórzem Tatarski Kopiec stanowi część
obszaru Parku Sportowo- Rekreacyjnego.
Wyodrębniona dzielnica:
− II.3. – PODGÓRZE.
d) II.4. południowo-wschodnią, w której przeważa zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna od ul. Leszczyńskiego do ul. Bakończyckiej oraz wzdłuż
ul. Lwowskiej, zespół marketów (WOH) wzdłuż ul. Lwowskiej a także zabudowa
produkcyjno-magazynowo-składowa w rejonie ulic: Jasińskiego, Batorego
i Lwowskiej. W podstrefie zlokalizowana jest również Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska, stanowiąca zalążek planowanego Parku TechnologicznoKIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Naukowego oraz zespół usług medycznych w Szpitalu Miejskim (dawniej Szpital
Wojskowy) z kompleksem powojskowym wzdłuż ul. Słowackiego.
Wyodrębnione dzielnice:
− II.4. – BAKOŃCZYCE 1,
− II.4. – LWOWSKIE.
3) JEDNOSTKA III. OGÓLNOMIEJSKA
O zasięgu obejmującym pozostały obszar do granic miasta. W jednostce tej utrzymana
jest delimitacja na 4 podstrefy o zidentyfikowanej funkcji wiodącej będącej kontynuacją
czterech podstref Jednostki II. Śródmiejskiej.
a) III. 1. Północno – zachodnia: obejmuje obszar wzdłuż ul Węgierskiej i na północ od
niej powstał zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będący jaskrawym
przykładem „dzikiej urbanizacji”. Zabudowa powstała na bazie dróg, a właściwie
dróżek śródpolnych niespełniających żadnych parametrów technicznych dla dróg
publicznych (szerokości, spadki, brak placów manewrowych, brak nawierzchni
utwardzonej, itp., w terenach o bardzo niekorzystnej konfiguracji terenu dla
przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej i komunikacji. Podobną tendencję
do dzikiej zabudowy można zaobserwować w terenach położonych na południe od
ul. Wysockiego. W chwili obecnej system dróg zbiorczych ogranicza się do
odcinków ul. Wysockiego i Węgierskiej tworzących strefy wjazdowe do miasta, lecz
prowadzące do przeciążonego układu komunikacyjnego centrum, bez możliwości
przejazdu nieistniejącym układem obwodowym lub zbiorczym.
W podstrefie brakuje dróg zbiorczych, szczególnie w zachodniej jej części, w której
niezbędna jest droga łącząca ul. Wysockiego i Węgierską oraz w pespektywie
ul. Sanocką przez nowy most na Sanie.
Podstrefa wyróżnia się bardzo atrakcyjną panoramą i korzystnym nasłonecznieniem
stoków Lipowicy i Ostrowa.
Funkcja obszaru kontynuowana jest poza granicami miasta w gminie Przemyśl.
Wyodrębnione dzielnice:
− III.1. – OSTRÓW,
− III.1. – LIPOWICA 2.
b) III.2. północno-wschodnia:
obejmuje obszar zawarty pomiędzy ulicami
Krakowską, obwodnicą północno-wschodnią (Aleja Wolności, most Brama
Przemyska, Aleja Solidarności) i magistralą kolejową znajdują się: zorganizowany
zespół zabudowy jednorodzinnej „Budy”, kompleks usług medycznych Szpitala
Wojewódzkiego z zespołem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
niezurbanizowane tereny rolne i ogrodnicze z rozproszoną zabudową zagrodową
i podmiejską oraz ciepłownia miejska. Ze względu na bardzo dobre warunki dla
rozwoju funkcji mieszkaniowej oraz kontynuacji funkcji usługowej ponadlokalnej,
obszar stanowi strategiczną rezerwę rozwojową mieszkalnictwa oraz planowaną
lokalizację nowego cmentarza komunalnego. Funkcja zabudowy mieszkaniowej
podmiejskiej jest kontynuowana poza granicą wschodnią miasta w sołectwach
Buszkowiczki i Buszkowice w gminie Żurawica.
W południowej części podstrefy, w dzielnicach położonych pomiędzy rzeką San,
odcinkiem obwodnicy północno-wschodniej (Aleja Wolności, most Brama
Przemyska, Aleja Solidarności) i magistralą kolejową E30 zlokalizowane są zespoły
zabudowy w przewadze jednorodzinnej, rozproszonej, o niskim wskaźniku
intensywności zabudowy około 0,3 w dzielnicach „Wilcze” i „Przekopana”, tereny
ogrodów działkowych i zieleni nieurządzonej w dolinie Sanu oraz kompleks
oczyszczalni ścieków w widłach Sanu i Wiaru. Ze względu na zagrożenie
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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powodziowe ta część podstrefy ma niewielkie znaczenie dla urbanizacji miasta.
Szansą dla rozwoju może być realizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych, które
pozwolą na kontynuowanie istniejących funkcji.
Wyodrębnione dzielnice:
− III.2. – BUDY,
− III.2. – MONTE CASSINO,
− III.2. – WILCZE 2,
− III.2. – PRZEKOPANA 1.
c) III.3. południowo-zachodnia, obejmuje przeważająca ilość miejskich terenów
zieleni otwartej i uporządkowanej, w tym prawnie chronione fragmenty Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Przemysko-Dynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz terenów produkcji rolniczej i ogrodniczej,
Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja już zrealizowanych lub będących w trakcie
realizacji usług (w rejonie ulic Sanockiej i Pasteura) sprzyja rozwojowi Parku
Sportowo-Rekreacyjnego z ofertą usług o charakterze ponadlokalnym i regionalnym
oraz zaplecza pensjonatowo – hotelarskiego w formie nowych zespołów zabudowy
lub w istniejących budynkach przekształcanych dla potrzeb turystyki i rekreacji
w dzielnicach „Zielonka”, „Kruhel”. Rozwój tej funkcji wymaga również rozbudowy
istniejącego układu drogowego o kolejną przeprawę mostową na Sanie i realizacji
dróg z północy na południe.
Elementem sprzyjającym procesowi urbanizacji będzie otwarcie turystycznego
przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach, które ożywi rozwój usług
turystycznych w miejscowościach Malhowice, Stanisławczyk, Hermanowice
w gminie Przemyśl, a w Przemyślu, w sąsiedztwie ul. J. Słowackiego zgodnie
z planami miejscowymi powstaną centra usługowe „Cegielnia” i „Herburtów”.
Tereny sąsiadujące z ul. Słowackiego stanowią strategiczną rezerwę dla rozwoju
mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, dla których należy przewidzieć
układ nowych dróg: zbiorczą od skrzyżowania ul. Słowackiego z obwodnicą
południowo-wschodnią miasta (jako jej przedłużenie w kierunku zachodnim) do
skrzyżowania z ul. Sanocką (droga krajowa nr 28) oraz siecią dróg lokalnych
i dojazdowych. Dla rozwoju podstrefy niezbędna jest modernizacja odcinka drogi
wojewódzkiej nr 885 od granicy miasta do planowanego przejścia granicznego
w Malhowicach, jako drogi głównej (kontynuacja ul. Słowackiego).
Wyodrębnione dzielnice:
− III.3. – PRAŁKOWCE,
− III.3. – ZIELONKA,
− III.3. – KRUHEL,
− III.3. – PIKULICE.
d) III.4. południowo-wschodnia, obejmuje obszary rozwoju funkcji produkcyjnych
przemysłowych i magazynowo-składowych, współtworząc między innymi, specjalną
strefę ekonomiczną i tereny planowanych stref gospodarczych. Obszar ten
sukcesywnie podlega procesom modernizacyjnym w zakresie infrastruktury
technicznej, w tym drogowej, co uatrakcyjniło zaniedbany od lat obszar
tzw. „dzielnicy przemysłowej” miasta. Wymagania współczesnego transportu
towarów znalazły odzwierciedlenie w poprawie jakości istniejącego układu.
Niemniej jednak nadal obszar wymaga ciągłego dostosowania szerokości i nośności
ulic do ciężkiego transportu. Większość układu drogowego wymaga, może poza
ulicą Lwowską, która odpowiada warunkom technicznym drogi głównej o ruchu
przyspieszonym, uzupełnienia terenów do ich normowych szerokości.
Ulice: Jasińskiego, Topolowa, Sielecka oraz Ofiar Katynia pełnią role ulic
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

29

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚL

zbiorczych, lecz ich nieprzystosowanie techniczne powoduje szybkie zużycie
nawierzchni, zniszczenia poboczy, itp. Rozwój specjalnej strefy ekonomicznej na
południe od ulicy Bakończyckiej jest ściśle związany z obwodnicą południowo
– wschodnią
łączącą ulice: Lwowską i Słowackiego oraz przebudową
ul. Słowackiego do klasy drogi głównej, obsługujących cały ten obszar. Obszar
przeznaczony dla rozwoju strefy ekonomicznej posiada duże rezerwy rozwojowe
w postaci wolnych terenów inwestycyjnych.
W zakresie rozwoju turystyki o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym
przewidziana jest rewitalizacja nieczynnej linii kolejowej Przemyśl – Malhowice
– Krościenko – Użgorod, która łącznie z otwarciem przejścia granicznego
w Malhowicach może stać się motorem rozwoju południowej części gminy Przemyśl
w ramach MOF-u i gminno-miejskiego systemu usług turystycznych w strefie.
W podstrefie istnieją małe zespoły zabudowy zagrodowej i podmiejskiej, szczególnie
wzdłuż rzeki Wiar przy granicy z sołectwem Krówniki w gminie Przemyśl, które
wymagają separacji i ochrony od uciążliwości funkcji przemysłowych.
Wyodrębnione dzielnice:
− III.4. – BAKOŃCZYCE 2,
− III.4. – PRZEKOPANA 2.
4) PARK SPORTOWO – REKREACYJNY
PRZEMYSKI PARK SPORTOWO REKREACYJNY jest jednostką funkcjonalną
obejmującą:
− część rzeki San od granicy zachodniej miasta do mostu im. Siwca,
− północne nabrzeże Sanu w Dzielnicy II.1. Kmiecie , w Jednostce I. Stare Miasto
i Dzielnicy II.2. Podwinie: z kąpieliskiem, bulwarem nadsańskim, placem zabaw,
przystanią i boiskiem „Czuwaj” oraz basenem miejskim,
− południowe nabrzeże Sanu od przepławki przy ujęciu wody dla miasta w Dzielnicy
III. 3. Prałkowce, przez Jednostkę I. Stare Miasto do mostu im. Siwca w dzielnicy
II.2. Wilcze I: z terenami sportowo – rekreacyjnymi od Sanu do ul. Sanockiej
i Wybrzeża J. Piłsudskiego z K.S. „Polonia”, „Oczkami Wodnymi”, stacją dolną
wyciągu krzesełkowego, parkingiem, lodowiskiem, hotelem i bulwarem nadsańskim,
− Park Miejski w Jednostce I. Stare Miasto,
− tereny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl od Bramy Sanockiej do Baterii XVIa
„Laboratorium”,
− stok narciarski, tor saneczkowy, wyciąg krzesełkowy i tereny przeznaczone w planach
miejscowych dla funkcji sportowo – rekreacyjnej i hotelowo – pensjonatowej
w Dzielnicy III.3. Zielonka.
Park podlega stałej rozbudowie i przekształceniom dla rozwoju funkcji wiodącej
i statusu ośrodka usług ponadlokalnych.
5) RZEKA SAN
Rzeka San jest jednym z najważniejszych elementów krajobrazu miasta, kształtującym
jego rozwój od czasów średniowiecznych i pełniącym różne funkcje w historii: obronne,
źródło zaopatrzenia miasta w wodę, szlak transportowy, a obecnie również: korytarz
ekologiczny i miejsce rekreacji.
a) funkcje o znaczeniu europejskim i krajowym:
− jako element europejskiej sieci Natura 2000 stanowi Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) „Rzeka San”, kod
PLH 180007,
− jako korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.
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b) funkcje o znaczeniu regionalnym:
− jako uczestnik i beneficjent regionalnego programu rozwoju produktu
turystycznego „Dolina Błękitnego Sanu”.
c) funkcje o znaczeniu ponadlokalnym:
− jako źródło zaopatrzenia w wodę miasta i poprzez sieci wodociągowe – gmin
sąsiednich,
− jako trasa spływów turystycznych,
d) funkcje o znaczeniu lokalnym:
− razem z doliną Sanu jako główny korytarz przewietrzania miasta,
− jako miejsce rekreacji, kąpielisko miejskie, akwen wędkarski.
6) TWIERDZA PRZEMYŚL
Zespół fortyfikacji Cesarstwa Austro – Węgierskiego z okresu I wojny światowej,
w mieście obejmujący głównie wewnętrzny pierścień Twierdzy tzw. Obwód Noyon,
w gminach sąsiednich – pierścień zewnętrzny. Całość objęta działaniami
rewaloryzacyjnymi w ramach Związku Gmin Fortecznych. Ze względu na unikalną
wartość historyczną może stać się główną atrakcją turystyczną miasta i regionu.
7) GŁÓWNY SYSTEM TRANSPORTOWY MIASTA
a) komunikacja drogowa
Na główny system komunikacji drogowej składa się z:
− drogi krajowej nr 28 (DK28): Zator – Sucha Beskidzka – Jordanów – Rabka Zdrój
– Nowy Sącz – Grybów – Gorlice – Jasło – Krosno – Sanok – Bircza – Krasiczyn
– Przemyśl – Medyka – granica państwa,
− drogi krajowej nr 77 (DK77) Lipnik – Sandomierz – Gorzyce – Stalowa Wola
– Nisko – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław – Radymno – Przemyśl,
− drogi wojewódzkiej nr 884 (DW884) granica miasta Przemyśl – Krzywcza –
Dubiecko – Bachórzec – Bachórz – Dynów – Barycz – Domaradz,
− droga wojewódzka nr 885 (DW885) granica miasta Przemyśl – Hermanowice –
granica państwa,
− dróg miejskich o klasie technicznej co najmniej zbiorczej.
b) komunikacja kolejowa
− magistrala kolejowa E30 będąca elementem III Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego, łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Przez Polskę przebiega na
trasie od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec – Legnicę – Wrocław –
Opole – Kędzierzyn- Koźle – Zabrze – Katowice – Trzebinię – Kraków – Tarnów
– Rzeszów – Przemyśl do granicy państwa z Ukrainą w Medyce.
− proponowana do reaktywacji nieczynna linia kolejowa 102: Przemyśl
– Malhowice – granica państwa – Niżankowice (Ukraina) – Chyrow (Ukraina)
– granica państwa – Krościenko – Zagórz.
Główne elementy struktury przestrzennej miasta zostały przedstawione na rysunku nr 3.
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4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK3
4.1. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA
Za główne kierunki rozwoju systemu środowiska przyrodniczego miasta uznano:
1) rewaloryzację, ochronę i rozwój istniejących zasobów środowiska przyrodniczego
oraz zmniejszanie negatywnego wpływu działalności człowieka na to środowisko,
2) ochronę terenów cennych krajobrazowo i przyrodniczo.
4.2. ZADANIA OCHRONNE
1) Ochroną należy objąć przede wszystkim te elementy systemu ekologicznego, które
stanowią część lub kontynuację krajowego i regionalnego systemu ekologicznego, są
nimi:
a) kompleksy leśne w południowo-zachodniej części miasta wchodzące w zasięg
obszarów Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,
b) dolina rzeki San – główny korytarz ekologiczny miasta,
c) dolina rzeki Wiar wraz z innymi potokami.
2) Niezbędne jest utrzymanie spójnego systemu powiązań przyrodniczych w mieście
poprzez:
a) zachowanie ciągłości naturalnych korytarzy ekologicznych jakimi są przede
wszystkim dolina rzeki San i Wiar, doliny innych cieków,
b) ochronę węzłów ekologicznych, jakimi są istniejące ekosystemy leśne i tereny
zadrzewień oraz mniejsze,
c) zachowanie wzajemnych powiązań obszarów chronionych z innymi cennymi
przyrodniczo obszarami na terenie miasta,
d) ochronę i użytkowanie lasów zgodnie z zasadami określonymi w planach
urządzenia lasów.
3) Ze względu na wyjątkowe wartości krajobrazowe niektórych obszarów miasta
wskazano je w studium jako obszary, w których należy wprowadzić szczególne
ustalenia dotyczące przeznaczenia i użytkowania terenów oraz ograniczenia dotyczące
lokalizowania nowej zabudowy.
4.3. PODSTAWOWY SYSTEM PRZYRODNICZY I UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEM
PRZYRODNICZY MIASTA.
Podtrzymuje się na terenie miasta działania ochronne obiektów i obszarów
o szczególnej wartości dla środowiska przyrodniczego, które są objęte różnymi formami
ochrony prawnej lub są proponowane do objęcia tą ochroną. Działania będące skutkiem
tych form ochronny stanowią priorytet w stosunku do innych celów inwestycyjnych
odnoszących się do tych obszarów i obiektów.
Podstawowy System Przyrodniczy i Uzupełniający System Przyrodniczy Miasta (PSP
i USP) w kształcie wskazanym w Studium, uznaje się za główny szkielet ekologicznej
struktury przestrzennej miasta.
PSP i USP jest to strukturą przestrzenna, wiążącą ze sobą wartościowe i różnorodne
tereny zieleni oraz fragmenty terenów otwartych i zainwestowanych, zapewniająca
powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi.
1) PSP tworzą tereny naturalne i nieznacznie przekształcone o wysokiej
bioróżnorodności, będące ostoją cennej flory i fauny i obejmują na terenie miasta:
a) obszary prawnie chronione,
b) lasy,
c) parki,
3

Na terenie miasta nie występują uzdrowiska.
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d) cmentarze,
e) forty Twierdzy Przemyśl,
f) pas 50m od koryta rzeki San - jako korytarz ekologiczny i korytarz
przewietrzania miasta,
g) rzeka Wiar z brzegami w zasięgu wałów przeciwpowodziowych – jako korytarz
ekologiczny.
2) USP tworzą obszary o niepełnej różnorodności biologicznej i obejmują na terenie
miasta:
a) tereny rekreacji i wypoczynku,
b) ogrody działkowe,
c) tereny zainwestowane – głównie ekstensywnie,
d) tereny w dolinie Sanu zagrożone powodzią nieprzeznaczone dla zabudowy.
3) Zasady kształtowania przestrzeni
Zasady obowiązujące w obrębie PSP i USP kształtują i chronią nie tylko warstwę
przyrodniczą, ale również budują strukturę otoczenia. Na terenie PSP i USP w planach
miejscowych należy wziąć pod uwagę następujące preferencje:
a) utrzymanie podstawowego i uzupełniającego systemu przyrodniczego miasta
a także ich wzmocnienie poprzez tworzenie terenów zieleni urządzonej (zaleca się
stosowanie ciągów roślinności wielowarstwowej o nieregularnym układzie drzew
i krzewów, z dużym udziałem gatunków zimozielonych) terenów przemysłowych,
składowych oraz głównych szlaków komunikacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem sąsiedztwa terenów mieszkaniowych,
b) zachowanie największych kompleksów leśnych miasta zgodnie z planami
urządzania lasów,
c) utrzymanie istniejących parków i zespołów zieleni miejskiej, planuje się ich
rewitalizację poprzez dokonanie korekty istniejącego drzewostanu, dostosowanie
dla potrzeb rekreacji,
d) istniejące na terenie miasta ogrody działkowe niekolidujące z pożądaną
urbanizacją w postaci zespołów zabudowy planowane są do zachowania,
e) wskaźnik
powierzchni
terenu
biologicznie
czynnej
na
nowo
zagospodarowywanych terenach od 60% powierzchni działki budowlanej
(z wyłączeniem cmentarzy),
f) wskaźnik powierzchni zabudowy do 40 % (z wyłączeniem cmentarzy),
g) ograniczenie wysokości nowej zabudowy mieszkalnej do dwóch kondygnacji,
h) kształtowanie terenów zabudowy w sposób umożliwiający swobodny przepływ
mas powietrza bez obiektów przecinających ciągłość korytarzy ekologicznych,
i) na terenie PSP i USP preferuje się wymienione poniżej, sposoby użytkowania
terenu wraz z niezbędnymi obiektami i sieciami infrastruktury technicznej:
− lasy i zieleń miejska publiczna (parki, zieleńce, cmentarze),
− ogrody działkowe, uprawy ogrodnicze i sadownicze, wody powierzchniowe
i tereny ujęć wód podziemnych,
− zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności,
− usługi oświaty, nauki (w tym parki technologiczne), zdrowia, kultury, rekreacji
i turystyki z bogatym programem zieleni w obrębie działki,
− usługi towarzyszące zabudowie mieszkalnej: handel, administracja, finanse
i bankowość, rzemiosło, obsługa firm i mieszkańców itp.
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4) Zasady kształtowania korytarza PSP:
a) kształtowanie otoczenia obiektów o naturalnym ekosystemie znajdujących się na
obrzeżu PSP – dotyczy włączeń oczek wodnych, torfowisk, źródlisk – głównie
terenów proponowanych do objęcia ochroną,
b) kształtowanie stref buforowych między obszarami szczególnie cennymi
przyrodniczo (lasy, otoczenie naturalnych zbiorników wodnych) a obszarami
miasta o innych funkcjach, które mają zapewnić zachowanie oddalenie
bezpośrednich zagrożeń dla walorów przyrodniczych,
c) kształtowanie stref buforowych przez zwiększanie miąższości PSP w sąsiedztwie
istniejących lub planowanych inwestycji pogarszających lub mogących pogorszyć
warunki życia mieszkańców i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
- dotyczy włączeń terenów lub przesunięcia granic PSP za pomocą terenów
zieleni urządzonej (w formie seminaturalnych nasadzeń),
d) zwiększanie miąższości PSP przy przewężeniach lub wokół barier – dotyczy
włączeń terenów lub przesunięcia granic PSP w celu zapewnienia czynnej lub
biernej migracji roślin i zwierząt zgodnie z zasadą ciągłości przestrzennej
ekosystemów,
e) zasada sąsiedztwa przy wchłanianiu nowych terenów w granice PSP jest związana
z utrzymywaniem podstawowego założenia, które określa PSP jako strukturę
ciągłą kształtowaną też w formie wyspowej. Daje to możliwość włączania do PSP
terenów zieleni „wyspowej”, które leżą w niewielkiej odległości od systemu,
f) utrzymywanie terenów w obrębie korytarza związane jest z tezą, że PSP jest
strukturą ciągłą, w której kształtowana jest również struktura otoczenia. Eliminuje
to propozycje wyłączania terenów „wyspowych”, ale już zainwestowanych.
Dotyczy to obszarów z zabudową jednorodzinną. Wyłączenia grożą, jeśli nie
w bliskiej, to w dalszej perspektywie, odejściem od wykształconych cech
otoczenia i obniżaniem standardów ekologicznych,
g) w trakcie sporządzania miejscowych planów dopuszcza się korekty i uściślenie
granic PSP i USP wynikające z istniejącego zainwestowania.
4.4. OCHRONA OBIEKTÓW I OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH
OCHRONĄ PRAWNĄ
Na terenie miasta ustanowione są obszary i obiekty o ustalonych formach ochrony
przyrody na mocy obowiązujących przepisów. Ich ochrona powinna być kontynuowana
i odbywać się poprzez przestrzeganie w pełni zasad ochrony zawartych w ustawie
o ochronie przyrody oraz innych aktach prawnych ustanawiających poszczególne formy
ochrony jakimi są:
1) Europejska sieć Natura 2000, w zasięgu następujących Obszarów Natura 2000:
a) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, kod
PLB 180001, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.
21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.
z 2004 r., Nr 229, poz. 2313), zastąpionym przez rozporządzenie Ministra
Środowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(Dz. U. z 2011r., Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 z późn. zm.). Obszar ten stanowi
ostoję chronionych gatunków ptaków i miejsce lęgowe bociana czarnego,
trzmielojada, orlika krzykliwego, derkacza (gatunki zagrożone w Europie). Granica
Obszaru pokrywa się częściowo z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego. Na terenie miasta OSP „Pogórze Przemyskie” zajmuje
powierzchnię 183,5 ha.
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b) Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty „Ostoja
Przemyska” kod PLH 180012, zatwierdzony, jako obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008r.
przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43/63
z 13 lutego 2009r.); powiększony do obecnej powierzchni (o Fort Grochowce
– zimowisko nietoperzy i kompleks łąkowy ze stanowiskami motyli) decyzją
Komisji Europejskiej 2011/64/UE (decyzja KE z dnia 10 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego,
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających
się na kontynentalny region biogeograficzny; (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 33/146 z 8 lutego 2011r.). Ważna ostoja fauny puszczańskiej, z dużymi
drapieżnikami: wilkiem i rysiem oraz dużymi ssakami roślinożernymi. Stwierdzono
tu w sumie 18 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Wśród
bezkręgowców występują endemiczne elementy wschodnio-karpackie. Bogata flora
roślin naczyniowych liczy 900 gatunków, w tym gatunki zagrożone, chronione
i rzadkie. W obszarze zachowały się typowo wykształcone siedliska leśne, zwłaszcza
buczyny oraz łęgi, porastające brzegi naturalnie meandrujących rzek – łącznie
zidentyfikowano tu 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej
w tym priorytetowe murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne
murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) z istotnymi stanowiskami
storczyków. Granica Obszaru pokrywa się częściowo z przebiegiem granicy Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Na terenie miasta zajmuje 183,5 ha.
c) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty
(OZW) „Rzeka San”, kod PLH 180007, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej
2009/93/WE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji z dnia
12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się
na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.U. Unii Europejskiej L 43
z 13/02/2009). Obejmuje odcinek środkowego Sanu, położony pomiędzy Sanokiem
i Jarosławiem. Na terenie miasta OZW „Rzeka San” zajmuje odcinek rzeki
o powierzchni 62.1 ha. Jest to ważna ostoja wielu gatunków ryb cennych
z ochroniarskiego i gospodarczego punktu widzenia, zasiedlona przez zdecydowanie
największą w kraju populację kiełbia Kesslera (Gobio kessleri), stanowiącą
przypuszczalnie 80% tego gatunku na obszarze Polski. W części poniżej Przemyśla
żyje liczna populacja kiełbia białopłetwego (Gobio albipinnatus). Występuje tu także
liczna i stabilna osiadła populacja certy (Vimba vimba) oraz jedna
z najliczniejszych populacji piekielnicy (Alburnoides bipunctatus).
Dla wyżej wymienionych obszarów Natura 2000 opracowywane są Plany Zadań
Ochronnych, które będą określały szczegółowe zasady gospodarowania na tych terenach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie obszarów Natura 2000 zakazuje się
wszelkiej działalności mogącej wpłynąć negatywnie na przedmioty ich ochrony.
2) Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego:
o powierzchni 94 ha (w granicach miasta), utworzony Rozporządzeniem Nr 11
Wojewody Przemyskiego z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wprowadzenia ochrony
terenów posiadających walory krajobrazowe przed ich niszczeniem bądź utratą tych
walorów (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17, poz. 100), zastąpione Rozporządzeniem
Nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 24 kwietnia 1997r. w sprawie utworzenia Zespołu
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Parków Krajobrazowych z siedzibą w Przemyślu (Dz. Urz. Woj Przemyskiego Nr 6, poz.
78, zm. z 1999 r. Nr 15, poz. 691, zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2004r. Nr 46,
poz. 485), zm. Rozporządzeniem Nr 73 Wojewody Podkarpackiego z dnia
31 października 2005r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089 zm. Uchwałą nr XXXIX/792/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz.
3605) Zasady zagospodarowania na terenie parków krajobrazowych precyzuje ustawa
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Cele ochrony Parku
Krajobrazowego i jej zasady ustala uchwała nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3605). Zasady
zagospodarowania mogą zostać uszczegółowione w planie ochrony, którego w/w park
jednak nie posiada.
3) Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu:
o powierzchni 145 ha (w granicach miasta), utworzony Rozporządzeniem Nr 24
Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 10,
poz. 112), zm. Rozporządzenie Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca
2005r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585, zm. Nr 149, poz. 2435).
Ustawa o ochronie przyrody nie wymaga, aby dla obszarów chronionego krajobrazu były
sporządzane plany ochrony, w związku z tym dla terenów tych podstawowym sposobem
ustalania wymagań dotyczących sposobów korzystania z obszaru jest akt go tworzący,
który wprowadza zakazy obowiązujące na jego terenie.
4) Rezerwaty przyrody:
a) „Winna Góra” – rezerwat florystyczny
ścisły o powierzchni 0,1080 ha, położony w północnej części miasta, w dzielnicy
Winna Góra. Zasady ochrony określa Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego
z dnia 9 września 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia
20 listopada 1954r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2003 r. nr110, poz.1679).
b) „Jamy” – rezerwat florystyczny
o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995r. (M.P. Nr 5, poz. 79).
Inne niż dotychczasowe użytkowanie terenów rezerwatów jest wykluczone.
W bezpośrednim sąsiedztwie zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, które
mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla warunków siedliskowych form objętych
ochroną. Dla w/w rezerwatów należy wnioskować do właściwych organów w sprawie
opracowania planów ochrony rezerwatowej.
5) Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski
skałka wapienna w Kruhelu Wielkim (długość 300m, wysokość 4m, szerokość 60m)
– stanowisko dokumentacyjne dotyczące ochrony przyrody nieożywionej, ustanowione
przez Wojewodę Przemyskiego, rozporządzeniem nr 34 z dnia 28.12.1995r. (Dz. Urz.
Woj. Przemyskiego Nr 17 poz.102).
Inne niż dotychczasowe użytkowanie tego terenu jest wykluczone.
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

37

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚL

6) Pomniki przyrody – 34 sztuk.
Wszystkie pomniki przyrody zaliczone są do obiektów, które należy poddawać stałym
zabiegom konserwacyjno – pielęgnacyjnym wynikającym z potrzeb bieżących.
7) Parki Miejskie o łącznej powierzchni 58,4 ha:
a) Park Miejski w Przemyślu – wpisany do rejestru zabytków pod numerem A – 56,
b) Park Lipowicki – park, w tym park leśny,
c) Park Bakończyce – rozległy park krajobrazowy otaczający Zespół Pałacowy
Lubomirskich,
d) Park Sielec.
4.5. TERENY PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ
1) „Wąwóz Maziarnia” – obiekt proponowany do objęcia ochroną w formie użytku
ekologicznego lub innej, przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody,
2) „stanowisko rozrodu i stałego przebywania gatunku chronionego – żołny na terenie
byłej cegielni przy ul. Ceramicznej i ul. Gazowej”.
3) „stanowisko rozrodu i stałego przebywania gatunku chronionego – motyla modraszka
rebela” przy stoku narciarskim na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Modraszkowe
Wzgórze”.
Dopuszcza się uzasadnione względami przyrodniczymi korekty przebiegu granic obszarów
proponowanych do ochrony, w przypadku gdy do czasu sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obszary te nie zostaną prawnie ustanowione.
Na terenach chronionych i innych terenach cennych przyrodniczo proponuje się urządzenie
ścieżek ekologiczno-edukacyjnych.
4.6. OCHRONA ZASOBÓW WÓD, POWIETRZA I GLEBY
1) Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych proponuje się:
a) dalszy rozwój systemów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
b) monitoring gospodarki ściekami w obszarach nieskanalizowanych;
c) wspieranie budowy lokalnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach
gdzie budowa sieci jest technicznie niemożliwa;
d) dalszy rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów;
e) monitoring gospodarowania odpadami na terenie miasta;
Ze względu na położenie części miasta (dzielnice: II.1. Kmiecie, II.1. Rycerskie, III.1.
Ostrów) w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych konieczna jest ochrona terenów
narażonych na przenikanie zanieczyszczeń do wód, poprzez priorytet dla realizacji kanalizacji
sanitarnej oraz zakaz prowadzenia działań mogących w poważny sposób zmienić stosunki
wodne.
2) Dla ochrony powietrza proponuje się:
a) rozwój sieci ciepłowniczej w obszarze miasta;
b) rozbudowę sieci gazowej z dostosowaniem do zaopatrzenia obiektów w gaz do celów
grzewczych;
c) przebudowę układu komunikacyjnego w mieście budowa obwodnic.
3) W zakresie ochrony zasobów surowcowych i powierzchni ziemi proponuje się:
a) dla całego Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”- ochronę szczególną na
zasadach określonych ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze;
b) dla udokumentowanego złoża kruszywa „Park Wodny” – ustalenie zasad eksploatacji
i rekultywacji dla docelowej funkcji sportowo – rekreacyjnej określonej w planie
miejscowym;
c) obowiązek gromadzenia i usuwania odpadów na zasadach gospodarki odpadami
obowiązujących na terenie miasta Przemyśla.
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4.7. SYSTEM OCHRONY KRAJOBRAZU MIASTA
1) strefy ochrony krajobrazu
W Studium wyznacza się obszary cenne przyrodniczo i kulturowo, które stanowią zespoły
zabudowy związane z terenami krajobrazu naturalnego lub przetworzonego w formie
zieleni urządzonej o wybitnych walorach wartych zachowania i ustalono dla nich strefy
ochrony krajobrazu.
Ustanowione strefy o przewadze walorów przyrodniczych:
a) strefa ochrony Sanu (w Prałkowcach i Wilczu),
b) strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry,
c) strefa ochrony Zniesienia, Kruhela i Zielonki.
2) ustalenia przyrodnicze dla stref ochronnych
W kształtowaniu fizjonomii miasta należy przede wszystkim:
a) chronić walory lokalnego krajobrazu, w tym:
− charakterystyczne widoki z publicznych ciągów komunikacyjnych (pieszych,
kołowych, kolejowych, wodnych) i punktów widokowych z uwzględnieniem
widoków z rzeki San oraz z mostów,
− układy przestrzenne zabudowy miejskiej i dawnych wsi,
− rozległe panoramy miasta, widoczne z doliny Sanu i otaczających je wzgórz
(dzielnicy Lipowica, Winnej Góry, panorama Starówki, wzgórza dzielnic
Zielonka, Krzemieniec, Kruhel, Zniesienie),
b) ze szczególną dbałością rozważyć planowanie inwestycji, które w sposób istotny
zmienią charakter ciągu widokowego,
c) konieczne jest wprowadzanie terenów zieleni publicznej w centralnej części miasta,
szczególnie w Śródmieściu,
d) nowo projektowane cmentarze powinny stanowić przestrzenie o wysokiej estetyce,
jako zespoły parkowe,
e) dla poprawy estetyki miasta należy sukcesywnie przekładać pod poziom terenu sieci
napowietrznej infrastruktury technicznej, szczególnie linii energetycznych
i telekomunikacyjnych.
Szczegółowe wytyczne dla zagospodarowania stref ochrony panoramy miasta znajdują się
w rozdziale: 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR, KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ w części 5.2. STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU.
Systemy przyrodnicze miasta przedstawiono na rysunku nr 4.
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Rys. Nr 4 System Przyrodniczy Miasta
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5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO,
ZABYTKÓW
ORAZ
DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Wynikający z uwarunkowań historycznych zawartych w 1. Części Studium:
„UWARUNKOWANIA” status wielokulturowego ośrodka z unikalnymi zabytkami
dziedzictwa kulturowego wkomponowanymi w atrakcyjny krajobraz przyrodniczy należy
bezwzględnie zachować dla przyszłych pokoleń i rozwijać nadal we współczesnych
warunkach geopolitycznych.
Niejednorodne nasycenie przestrzeni miejskiej obiektami i zespołami zabytkowymi oraz
wielorakość ich charakteru, form, rangi oraz zasięgu powodują konieczność zróżnicowanego
podejścia do zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego. W Studium ustala się zakres
wielotorowego działania ochronnego, mającego na celu zachowanie, uczytelnienie oraz
ekspozycję zabytków w zależności od ich znaczenia w krajobrazie kulturowym miasta,
regionu, kraju:
− znaczenie międzynarodowe: unikatowy zespół militarny Twierdzy Przemyśl,
− znaczenie krajowe: kontynuacja statusu znaczącego miejskiego ośrodka rozwoju od
czasów średniowiecznych (najważniejszy gród wśród grodów czerwieńskich, miasto
królewskie w Rzeczypospolitej, miasto garnizonowe w Cesarstwie AustroWęgierskim, miasto powiatowe, wojewódzkie i ponownie powiatowe w okresie
współczesnym),
− obiekty o znaczeniu regionalnym: zespół palatium i rotundy, gród
wczesnośredniowieczny wraz z zamkiem (Wzgórze Zamkowe), historyczny układ
urbanistyczny Starego Miasta wraz z fragmentami zachowanych murów obronnych
i historyczną zabudową, zespół katedralny, zabudowa miasta z przełomu XIX /XX
wieku
o
eklektyczno-secesyjnym
charakterze,
panorama
miasta,
wielonarodowościowa nekropolia cmentarzy z I i II wojny światowej,
− pozostałe zachowane wartości historyczne: obiekty i zespoły zabudowy historycznej
i współczesnej.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla w części dotyczącej kierunków i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
uwzględnia główne założenia zawarte w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta
Przemyśla na lata 2012-2016, przyjętym uchwałą nr 297/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
5.1. UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA:
Elementarnym zagadnieniem przestrzeni miejskiej, świadczącym o ciągłości historycznej,
obszarowej i kulturowej jest zachowany układ urbanistyczny wraz z zabudową. Historyczny
układ przestrzenny miasta wyróżnia się wartością i wysokim stopniem zachowania
historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej.
Cel: Zachowanie i odtworzenie zatartych historycznych struktur przestrzennych miasta oraz
zabudowy a także poprawa ich jakości.
1) Strefy ochrony konserwatorskiej w obrębie układu urbanistycznego miasta.
W Studium zostają utrzymane i kontynuowane zasady ochrony historycznego układu
urbanistycznego Miasta Przemyśla, w postaci zhierarchizowanej struktury stref ochrony
konserwatorskiej, zgodnie z zapisem Decyzji o wpisie do rejestru zabytków A-705/709,
z dnia 20 maja 1972 r., który wprowadził podział na strefy w zależności od oceny
wartości obszaru:
A- Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, polegającej na ochronie pełnej struktury
układu przestrzennego (tj. układu urbanistycznego wraz z zabytkowymi obiektami),
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B- strefa pośredniej ochrony konserwatorskie, polegającej na ochronie w zakresie
zasadniczych elementów rozplanowania i skali zabudowy,
C- strefa ochrony krajobrazowej wyznaczona przez pierścień wewnętrznej linii
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl.
Decyzje dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych w obszarze wskazanych stref podlegają
uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z s. w Przemyślu.
Dla terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej, które objęte są
mpzp, szczegółowe ustalenia dotyczące ochrony obiektów i zespołów zlokalizowanych oraz
ich sąsiedztwa, zawarte są w tych planach.
2) Zasięg stref ochrony konserwatorskiej w obrębie podstawowych struktur miasta.
2.1.) Strefa A dotyczy zasadniczo Jednostki I Stare Miasto, z wyjątkiem obszaru o małej
powierzchni zlokalizowanego w Jednostce II Śródmiejskiej. Obejmuje ona swoim
zasięgiem:
a) tereny położone w Jednostce I Stare Miasto:
− kwartał I.1.- Stare Miasto,
− kwartał I.2.- Zamek,
− kwartał I.3.- Miasto XIX/XX w. (część),
− kwartał I.4.- Podzamcze (część),
− kwartał I.6.- Zasanie XIX/XX w. (część),
− I.8. A - Zespół Klasztorny o.o. Reformatów,
− I.8. B - Zespół Klasztorny s.s. Karmelitanek,
− I.8. C - Zespół Klasztorny s.s . Benedyktynek,
− I.8. D - Zespół Klasztorny o.o. Bazylianów,
b) tereny położone w Jednostce II Śródmiejskiej:
− II.3.- Pogórze (część),
2.2.) Strefa B obejmuje zasięgiem:
a) tereny położone w Jednostce I Stare Miasto:
− kwartał I.3. - Miasto XIX /XX w. (część),
− kwartał I.4. - Podzamcze (część),
− kwartał I.5. - Park (część),
− kwartał I.6. - Zasanie (część),
− kwartał I.7. - Koszary (część),
− I.8. E- Zespół Klasztorny o.o. Salezjanów (część).
b) tereny położone w Jednostce II – Śródmiejskiej:
− częściowo II.1. - Rycerskie,
− częściowo II.1. - Kazanów,
− częściowo II.3. - Podgórze,
− częściowo II.4. - Bakończyce 1,
c) tereny położone w Jednostce III – Ogólnomiejskiej:
− częściowo III.3. - Prałkowce.
2.3.) Strefa C – ochrony krajobrazu, którą wyznacza wewnętrzny pierścień linii fortyfikacji
Twierdzy Przemyśl, (obejmuje również tereny ochrony konserwatorskiej A i B):
a) tereny położone w Jednostce I Stare Miasto:
− kwartał I.5.- Park (część),
− kwartał I.6.-Zasanie (część),
− kwartał I.7.-Koszary (część),
− kwartał I.8. E- Zespół Klasztorny o.o. Salezjanów (część),
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− kwartał I.8. F- Zespól Klasztorny s.s. Felicjanek,
b) tereny położone w Jednostce II – Śródmiejskiej:
− II.1- Rycerskie (część),
− II.1- Kmiecie,
− II.1- Kazanów (część),
− II.1.- Lipowica 1,
− II.2.- Winna Góra (część),
− II.2.- Podwinie (część),
− II.2.- Wilcze1,
− II.4.- Lwowskie,
− II.4.- Bakończyce 1,
− II.3.- Podgórze,
c) tereny położone w Jednostce III – Ogólnomiejskiej:
− III.1.- Ostrów (dotyczy obiektów Twierdzy Przemyśl wraz otoczeniem),
− III.1.- Lipowica 2 (dotyczy obiektów Twierdzy Przemyśl wraz otoczeniem),
− III.2 - Wilcze 2 (część),
− III.2.- Przekopana 1 (część),
− III.4.- Bakończyce 2 (dotyczy obiektów Twierdzy Przemyśl wraz otoczeniem),
− III.4.- Bakończyce Dolne (dotyczy obiektów Twierdzy Przemyśl wraz
otoczeniem),
− III.3.- Zielonka (dotyczy obiektów Twierdzy Przemyśl wraz otoczeniem),
− III.3.- Prałkowce (część).
Zasięgi stref ochrony konserwatorskiej zawarto na rysunku nr 5.
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Rys. Nr 5 Strefy Ochrony Konserwatorskiej
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3) Zmiany zasięgu jednostek przestrzennych miasta Przemyśla4.
W trakcie prac nad Studium stwierdzono, że w latach 2005-2012 nastąpiły zmiany
w zagospodarowaniu przestrzennym Jednostki I – Stare Miasto i Jednostki
II – Śródmiejskiej.
Obserwacje przestrzeni miejskiej oraz analizy dotyczące zasobów dziedzictwa
kulturowego wskazują, że również liczne obiekty zabytkowe niższe rangą oraz obiekty
i zespoły o późniejszym pochodzeniu (niejednokrotnie obiekty powstałe po II wojnie
światowej aż do lat 60 –tych, -70 tych) stanowią o krajobrazie kulturowym miasta.
W aspekcie postrzegania ich wartości, pozytywnie zmienia się podejście do nich
współczesnego społeczeństwa. Często zlokalizowane są w różnych dzielnicach miasta,
oddalonych od ścisłego centrum historycznego. Wynikiem tego przewartościowania jest
poszerzenie zasięgów terytorialnych: Jednostki Przestrzennej I – Stare Miasto oraz
Jednostki II –Śródmiejskiej, w stosunku do zasięgu z poprzednich lat, o dalsze tereny
miejskie. Poszerzenia Jednostki Przestrzennej I – Stare Miasto dokonuje się zarówno po
południowej i północnej stronie rzeki San, w celu zachowania ciągłości kulturowej od
miasta średniowiecznego po miasto przełomu XIX /XX w.
Podobne założenia mające na uwadze włączenie w spójny system kształtowania
przestrzeni miejskiej, z zachowaniem i ochroną obiektów młodszych historycznie,
o mniejszym znaczeniu kulturowym, jednakże stanowiących o tożsamości kulturowej
miasta wpłynęły na poszerzenie Jednostki II – Śródmiejskiej.
Cel: ochrona zasobów kulturowych oraz kształtowanie reprezentacyjnej przestrzeni miasta,
utrzymanie i korygowanie działań wpływających na spójność przestrzeni miejskiej,
uaktywnienie zasobów dziedzictwa zlokalizowanych w dzielnicach oddalonych od
zasadniczej strefy staromiejskiej, podniesienie ich rangi i atrakcyjności, wprowadzenie
nadzoru nad ewentualną całkowitą likwidacją obiektów, ich degradacją oraz
niekontrolowanymi przekształceniami.
3.1) Jednostka I – Stare Miasto w całości obejmuje zasięgiem strefę A – ścisłej ochrony
konserwatorskiej oraz częściowo zostaje poszerzona poza zasięg tej strefy: od strony
północnej i zachodniej miasta na osi ul. 3-go Maja ograniczona jest przebiegiem
ul. Drużbackiej, ul. Okrzei (obszary koszarowe Twierdzy Przemyśl), ul. Św. Jana
Nepomucena wraz z zespołem sakralnym o.o. Salezjanów, również obejmuje :
od strony zachodniej zespół klasztorny s.s. Felicjanek, po stronie południowozachodniej – wzgórze zamkowe i podzamcze oraz po stronie południowo – wschodniej
tereny zabytkowej dzielnicy zamkniętej w obrysie ulic; L. Tarnawskiego,
A. Dworskiego, S. Leszczyńskiego.
3.2) Jednostka II – Śródmiejska zostaje poszerzona o tereny miasta zawarte pomiędzy
zewnętrzną granicą Jednostki I – Stare Miasto a granicą wewnętrznego pierścienia
Twierdzy Przemyśl (Obwodu Noyon) – bez obiektów fortecznych, z wyjątkiem
wschodniej części miasta, gdzie granicę jednostki stanowi obwodnica miasta.
3.3) Jednostka III – Ogólnomiejska, po korekcie zawiera pierścień Twierdzy Przemyśl
i Strefę Ochrony Krajobrazu Fortecznego i sięga do granic miasta.

4

Zobacz również : część 1. UWARUNKOWANIA, rozdział: 2.15.1. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU W LATACH 2005
– 2012,
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4) Ogólne zasady kształtowania przestrzeni chronionych w planach miejscowych:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, w zależności od warunków lokalnych
następujące zasady:
a) zachowanie kompozycji przestrzennej: zasadniczych proporcji wysokościowych
kształtujących sylwetę zespołu z dominantami, osi kompozycyjnych i powiązań
widokowych,
b) utrzymanie układu ulic i placów z dążeniem do zachowania lub przywrócenia ich
historycznych przebiegów, przekrojów, dawnych linii zabudowy, nawierzchni ulic
i chodników,
c) utrzymanie lub odtworzenie historycznych podziałów parcelacyjnych w postaci
podziałów geodezyjnych lub poprzez ich uczytelnienie w terenie (ogrodzenia,
specjalne ukształtowanie wnętrz kwartałów, mała architektura),
d) utrzymanie autentycznej zabudowy historycznej z określeniem zakresu
dopuszczalnych przekształceń, ze szczególnym uwzględnieniem ilości kondygnacji,
kształtu dachów oraz wymogiem dostosowania elementów nowych do architektury
pierwotnej,
e) zachowanie lub odtworzenie zieleni i elementów zagospodarowania, szczególnie
w terenach zurbanizowanych, wnętrz publicznych,
f) wprowadzenie
rozstrzygnięć
dotyczących
lokalizacji
nowej
zabudowy,
z określeniem szczegółowych zasad kształtowania obiektów pod względem wysokości
zabudowy oraz wprowadzenia cech charakterystycznych w zakresie rozplanowania
bryły, kompozycji i detalu a także materiałów budowlanych,
g) dostosowanie nowej zabudowy do charakterystycznego typu dla danego obszaru
zabudowy historycznej lub stworzenia logicznego, uzasadnionego współczesnego
kontekstu architektoniczno–przestrzennego niewpływającego destrukcyjnie na
przestrzeń,
h) dopuszczenie lokalizacji obiektów o szczególnym znaczeniu dla miasta w tym
obiektów użyteczności publicznej, teatrów, muzeów, budynków uczelni, świątyń,
centów handlowych, parkingów wielopoziomowych lub obiektów inżynierskich itp.
przepraw mostowych po obowiązkowych szczegółowych analizach funkcji,
charakterystycznych cech zabudowy i studium krajobrazu dla danego terenu,
i) dopuszczenie zmiany w sposobie użytkowania budynków i zespołów zabudowy
wynikających z wielofunkcyjności centrum miasta z zachowaniem charakteru
architektonicznego obiektu lub zespołu,
j) wprowadzanie elementów podnoszących jakość przestrzeni publicznych (małej
architektury, pomników, instalacji przestrzennych, rzeźb, platform widokowych, scen,
ścieżek rowerowych).
k) Ograniczenie lokalizacji osłon akustycznych przesłaniających budynki i pierzeje
podlegające ochronie,
l) szczegółowe zasady lokalizacji i wyglądu reklam wolno stojących i związanych
z budynkami, z uwzględnieniem reguły zakazu lokalizacji reklam (szczególnie
wielkogabarytowych) na tle zespołów zieleni urządzonej, zabytków, obiektów
administracji publicznej, pomników i otwarć widokowych, w tym nabrzeży rzeki San.
5.2. STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU.
Strefy ochrony zaproponowano dla obszarów cennych krajobrazowo i dotyczą zarówno
krajobrazu naturalnego lub mało przekształconego z przewagą wartości przyrodniczych
jak również obszarów zurbanizowanych, traktując je jako krajobraz kulturowy miasta.
Ochrona krajobrazu ustalana jest w prawie miejscowym dla zachowania świadectwa
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historii, utrzymania czytelności i niepowtarzalnego charakteru miasta, zachowania
ciągłości kulturowej obszaru, zachowania różnorodności struktur przestrzennych w jego
obrębie. Jednym z nadrzędnych aspektów ochrony krajobrazu jest utrzymanie
wartościowych elementów na tle zasobów przyrodniczych, w celu zachowania i ciągłego
podnoszenia atrakcyjności miasta. Podnoszenie atrakcyjności miasta czyni go cennym
produktem turystycznym, istotnym w polityce miasta. Ochrona zasobów dziedzictwa
kulturowego, w tym krajobrazu winna sprzyjać rozwojowi miasta i nie może ograniczać
rozwoju gospodarczego lub poprawy warunków zamieszkiwania. Rozwój powinien być
jednak podporządkowany wartościom nadrzędnym wynikającym z uwarunkowań
przyrodniczych i dotychczasowego stanu urbanizacji przestrzeni, wzajemnych proporcji
krajobrazu naturalnego i przekształconego (zieleni i zabudowy), dominant
przyrodniczych i architektonicznych, itp. uwarunkowań świadczących o wartości
krajobrazu. W całej przestrzeni Przemyśla wytypowano obszary najbardziej wartościowe
krajobrazowo i zaproponowano dla nich strefy ochronne. Proponowane granice stref są
orientacyjne. Zarówno ostateczny zasięg przestrzenny stref, jak i szczegółowe zasady
zagospodarowania w ich obrębie powinny być ustalane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i poprzedzone analizami wskazanymi dla konkretnego
obszaru.
1) Strefy ochrony krajobrazu (zurbanizowanego) historycznego i współczesnego.
1.1.) strefa ochrony Starego Miasta
a) Cel:
zachowanie historycznego układu urbanistycznego w obrębie najstarszych struktur
miasta, ciągłości kulturowej obszaru historycznego i współczesnego, różnorodności
struktur przestrzennych w obrębie miasta, utrzymanie czytelności i niepowtarzalnego
charakteru miasta, wprowadzenie zasad ochrony zabudowy współczesnej oraz
podkreślenie jej walorów, ustalenie zasad kształtowania przestrzeni w obrębie
wskazanych obszarów oraz w ich sąsiedztwie, stworzenie niekonkurencyjnego tła dla
zabudowy Starego Miasta, szczególnie w dzielnicy Podgórze i na wzgórzach
Zniesienie, Tatarski Kopiec.
b) Zasięg:
− Jednostka I Stare Miasto w całości,
− Jednostka II Śródmiejska, w obrębie dzielnic:
• II.2.Podwinie,
• II.1. Kazanów,
• II.1.Rycerskie,
• II.3. Podgórze.
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− kształtowanie proporcji i kontekstów pomiędzy zabudową historyczną
a zabudową współczesną,
− utrzymanie terenów wolnych od zabudowy lub uwolnienia terenów od
nieprawidłowej zabudowy, wpływającej na zniekształcenie przestrzeni miejskiej,
− zachowanie kompozycyjnych wartości wnętrz placów: Dominikańskiego,
Katedralnego, Niepodległości, Konstytucji, Na Bramie,
− uzupełnienie braków zabudowy, szczególnie: w Rynku, w obrębie tzw.
Żydowskiego Miasta,
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−
−
−
−
−

−
−
−

−

rekompozycja Rynku z zachowaniem istniejącej konfiguracji terenu
i nawierzchni, uczytelnienie zachodniej niezachowanej pierzei Rynku),
zachowanie historycznego układu urbanistycznego miasta średniowiecznego,
uczytelnienia przebiegu ulicy Serbańskiej, uczytelnienie granic Starego Miasta
w granicach miejskich murów obronnych,
zachowanie promenad spacerowych po obu brzegach rzeki San,
zachowanie lub kontrolowane przekształcenie kompozycji przestrzennych,
zachowanie wiodących funkcji zabudowy na osiedlach mieszkaniowych:
oś. Kmiecie i oś. Glazera oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,
zachowanie obiektów sportowych (Czuwaj), placów zabaw, tarasów widokowych
wzdłuż Sanu,
usunięcie elementów wprowadzających dysonans i nieład przestrzenny oraz
wpływających ujemnie na poziom estetyki miasta: tzw. dzikiej zabudowy (w tym
usługowej), blaszaków, zdewastowanych komórek, przybudówek, nielegalnych
reklam itp. oraz rekompozycja elewacji budynków (przy ul. Ratuszowej oraz przy
ul. Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II) poprzedzona badaniami studialnymi,
wskazującymi prawidłowe konteksty względem otoczenia),
stosowanie osłon akustycznych dopasowanych do zabudowy, np. zieleń
izolacyjna.
zachowanie przestrzeni charakterystycznych podwórek kamienic mieszczańskich
w zabudowie XIX/XX w. wraz z elementami detalu architektonicznego, lub
wprowadzanie zasad dotyczących przekształceń,
ustalenie lokalizacji stałych i okresowych miejsc aktywności publicznej: scen
i estrad, urządzeń sportowych w tym ścieżek rowerowych, miejsc handlu
czasowego związanego z kultywowaniem tradycji miejskich i promocja miasta
z zachowaniem stref ekspozycji cennych obiektów historycznych,
kontrola nad ukształtowaniem i wielkością działek budowlanych.

1.2.) strefa ochrony zabudowy Winnej Góry
a) Cel:
zachowanie i ochrona historycznej zabudowy willowej, utrzymanie wysokich walorów
krajobrazowych dzielnicy w aspekcie architektonicznym i przyrodniczym, zachowanie
szczególnie znaczących punktów widokowych i otwarć panoramy na Stare Miasto,
zachowanie fortu XIX „Winna Góra” wraz z otoczeniem.
b) Zasięg:
część dzielnicy II.2. Winna Góra obejmująca zabudowę osiedla oficerskiego Winnej
Góry,
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− ustalenie kontekstu architektonicznego nowej zabudowy w stosunku do zabudowy
historycznej umożliwiające utrzymanie cennego klimatu dzielnicy willowej
poprzez określenie: gabarytów nowoprojektowanych obiektów, sposobu
ukształtowania bryły architektonicznej, charakteru detalu architektonicznego,
nachylenia i kształtu dachu oraz kolorystyki obiektów,
− utrzymanie historycznych ogrodów przywillowych wraz z historycznymi
elementami małej architektury,
− wprowadzenia kontroli nad ukształtowaniem i wielkością działek budowlanych,
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stosowanie osłon akustycznych dopasowanych do zabudowy, np. zieleń
izolacyjna,
zachowanie obiektów fortecznych Twierdzy Przemyśl,
określenie ustaleń dla Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy
Przemyśl.

1.3.) strefa ochrony kompleksu poszpitalnego przy ul. Rogozińskiego
a) Cel:
zachowanie i ochrona historycznych obiektów a także utrzymanie ciągłości przestrzeni
w obrębie zespołu urbanistyczno – architektonicznego.
b) Zasięg:
część dzielnicy II.2. Podwinie: zespół poszpitalny przy ul. Rogozińskiego, kompleks
pomocy społecznej im. Św. Brata Alberta, kościół p.w. św. Brata Alberta.
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− kontrola nad ukształtowaniem i wielkością działek, z preferencją pozostawienia
stanu dotychczasowego,
− ograniczenie wprowadzania ogrodzeń, murów i innych podziałów w obrębie
historycznego zespołu szpitalnego w celu umożliwienia percepcji całości
założenia,
− określenie zakresu ich przebudowy.
1.4.) strefa ochrony mostu Brama Przemyska
a) Cel:
ekspozycja walorów architektonicznych obiektu infrastruktury drogowej jako
dominanty w dolinie Sanu i punktu widokowego, zachowanie cennych walorów
widokowych w kierunku północnym (na Winną Górę), południowym (na Stare
Miasto) oraz widoków na dolinę Sanu, zachowanie kontaktu optycznego
z wartościowymi zespołami architektoniczno-krajobrazowymi, utrzymanie osi
widokowych oraz wskazanie „ciągów widokowych” wzdłuż mostu.
b) Zasięg:
Część dzielnic: II.2. Podwinie, II.2. Wilcze 1, III.2. Monte Cassino, III.2. Wilcze 2
obejmujące most Brama Przemyska z nabrzeżami Sanu.
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− ograniczenia wysokości nowoprojektowanych obiektów w sąsiedztwie i na osiach
widokowych,
− utrzymanie wysokiego poziomu estetyki zabudowy współczesnej.
1.5.) strefa ochrony zabudowy mieszkaniowej osiedla Kmiecie
a) Cel:
zachowanie charakteru współczesnej dzielnicy mieszkaniowej z lat 70-tych na tle
walorów przyrodniczych doliny Sanu.
b) Zasięg:
Część dzielnicy II.1. Kmiecie: Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne „Kmiecie”.
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady;
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utrzymania
całości
kompozycji
urbanistycznej
osiedla:
w
tym
charakterystycznego ukształtowania budynków, zachowania terenów zielonych
w obrębie osiedla, placów zabaw i lokalnego centrum usług podstawowych,
w zakresie kształtowania budynków mieszkalnych: utrzymanie wysokości
zabudowy,
zachowanie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego pieszego osiedla
z terenami rekreacyjnymi wzdłuż Sanu.

1.6.) strefa ochrony zabudowy ul. Bielskiego
a) Cel:
zachowanie cennych otwarć widokowych na Stare Miasto, utrzymanie charakteru
dzielnicy mieszkaniowej, zachowanie zasadniczego przebiegu i kształtu ulicy
Bielskiego z charakterystycznymi serpentynami.
b) Zasięg:
Części dzielnic: II.1. Rycerskie, II.1. Lipowica wzdłuż ul Bielskiego,
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− ograniczenia wysokości nowoprojektowanej zabudowy, z możliwością
wprowadzania dominant i budynków wysokich budujących sylwetę tej dzielnicy,
− zachowanie widoku z osiedli mieszkaniowych na panoramę Starego Miasta
i wzgórz: Zamkowego, Zniesienia,
2) Strefa ochrony krajobrazu doliny rzeki San:
2.1.) strefa ochrony wybrzeży Sanu „Prałkowce” i „Kmiecie”
a) Cel:
utrzymanie dostępu oraz ekspozycji Sanu i jego nabrzeży jako przestrzeni publicznej,
stworzenie harmonijnych kontekstów pomiędzy zabudową a terenami zieleni,
utrzymanie korytarza przewietrzania miasta,
b) Zasięg: dzielnice:
− III.3. Prałkowce,
− II.1. Kmiecie,
− III.1. Ostrów.
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− utrzymanie rzeki San i jej brzegów jako przestrzeni ogólnodostępnej, wolnej od
zabudowy,
− zachowanie lub odtworzenie zieleni niskiej, ograniczenie zieleni wysokiej,
− preferencje dla zabudowy sportowo – rekreacyjnej w ramach Parku Sportowo
– Rekreacyjnego oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych w dzielnicy Kmiecie,
− ograniczenia w wysokości zabudowy,
− niepowiększanie intensywności niskiej zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy
Ostrów,
− utrzymanie osi widokowych łączących przeciwległe brzegi rzeki, miejsc ekspozycji
panoramy Starego Miasta i dzielnic Zasania,
− zapewnienie lokalizacji dla nowych przepraw mostowych przez San jako połączeń
funkcjonalnych dla dzielnic mieszkaniowych i terenów rekreacyjnych – w formie
atrakcyjnych dominant architektonicznych,
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− wprowadzania elementów podnoszących jakość przestrzeni nadrzecznej (obiektów
i urządzeń sportowych, małej architektury, pomników, rzeźb, platform
widokowych, scen , ścieżek rowerowych),
− zapewnienie publicznych dojść i dojazdów do rzeki.
2.2.) strefa ochrony starorzecza Sanu „Wilcze”
a) Cel:
− utrzymanie dostępu oraz ekspozycji Sanu i jego nabrzeży jako przestrzeni
publicznej,
− utrzymanie starorzecza jako niezabudowanego terenu zieleni,
b) Zasięg:
część dzielnicy „III.2. Wilcze 2” od linii fortyfikacji Twierdzy Przemyśl do rzeki San,
łącznie z rzeką i obu brzegami.
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
− utrzymanie rzeki San i jej brzegów jako przestrzeni publicznej ogólnodostępnej,
− utworzenie Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl wzdłuż
linii szańców oraz ustalenie zasad jego ochrony,
− zakaz budowy budynków, z dopuszczeniem domków rekreacyjnych w ramach
Ogrodów Działkowych z ustaleniem ich wysokości, kolorystyki i kształtu dachów,
− preferencje dla funkcji zieleni urządzonej i ogrodów działkowych,
− zapewnienie publicznych dojść i dojazdów do rzeki.
Strefy ochrony krajobrazu naturalnego lub mało przekształconego z przewagą wartości
przyrodniczych
3.1.) strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry
1) Cel:
Zachowanie wartości zewnętrznej panoramy miasta widocznej ze wzgórz, zachowanie
kontaktu optycznego z wartościowymi zespołami architektoniczno-krajobrazowymi,
z dominantami przestrzennymi, utrzymanie punktów widokowych, osi widokowych
oraz wskazanie „ciągów widokowych” wzdłuż ulic o cechach panoramicznych.
Wydobycie walorów widokowych miasta, podkreślenie inwentarza zachowanych
zabytków.
2) Zasięg:
Dzielnice: II.1. Lipowica 1, II.2. Winna Góra, III.1. Lipowica 2 obejmująca wzgórza
Lipowicy i Winnej Góry po północnej stronie miasta,
3) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkt 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− przy lokalizacji nowej zabudowy należy określić reguły kształtowania obiektów
pod względem nadrzędności walorów przyrodniczych lub istniejącego charakteru
zabudowy,
− preferencje dla ograniczenia wysokości nowoprojektowanej zabudowy
z możliwością wprowadzania dominant i budynków wysokich budujących sylwetę
tych dzielnic,
− ograniczenie stosowania osłon akustycznych innych niż z naturalnej zieleni niskiej
i wysokiej,
− utworzenie Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl wzdłuż
linii szańców oraz ustalenie zasad jego ochrony.
3)
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3.2.) strefa ochrony Zniesienia, Kruhela i Zielonki
a) Cel:
Zachowanie wartości zewnętrznej panoramy miasta XIX wiecznego i współczesnego,
widocznej z południowych wzgórz, zachowanie kontaktu optycznego
z wartościowymi zespołami architektoniczno – krajobrazowymi, utrzymanie punktów
widokowych, osi widokowych oraz wskazanie „ciągów widokowych” wzdłuż ulic
o cechach panoramicznych.
b) Zasięg:
Części dzielnic: III.3. Kruhel, III.3. Zielonka obejmujące wzgórza Zniesienia, Kruhela
i Zielonki po południowej stronie miasta,
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
Ustalenia planów powinny uwzględniać, poza zasadami ogólnymi określonymi
w pkcie 5.1 ppkt 4, w zależności od warunków lokalnych następujące zasady:
− przy lokalizacji nowej zabudowy należy określić reguły kształtowania obiektów
pod względem wysokości oraz rozplanowania bryły, kompozycji i detalu
architektonicznego a także materiałów budowlanych, kształtu dachów, ustalenia
kolorystyki elewacji i dachów,
− preferencje dla lokalizacji obiektów o szczególnym znaczeniu dla miasta obiektów
użyteczności publicznej itp.: obiektów sportowych, obsługi turystycznej, hal
widowiskowych, amfiteatrów, lub obiektów inżynierskich z ograniczeniami ich
wysokości,
− ograniczenie stosowania osłon akustycznych innych niż z naturalnej zieleni niskiej
i wysokiej,
− utworzenie Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl wzdłuż
linii szańców oraz ustalenie zasad jego ochrony.
Strefy ochrony krajobrazu o przewadze walorów przyrodniczych omówiono również
w rozdziale 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK
5.3. ZESPÓŁ TWIERDZY PRZEMYŚL.
Jednym z najcenniejszych zespołów historycznych, o znaczeniu międzynarodowym na terenie
miasta jest Twierdza Przemyśl. Dotychczas indywidualne wpisy do rejestru zabytków
posiadają pojedyncze obiekty twierdzy. Szczególnie ważna jest kompleksowa ochrona
obiektów twierdzy wraz z wprowadzonymi w Studium strefami ochronnymi z zakazami
i ograniczeniami przekształceń, wskazaniem stref ekspozycji, określeniem osi widokowych.
Istotne jest wskazanie przeznaczenia i współczesnych funkcji dla zachowanych obiektów.
Wykaz wszystkich obiektów Twierdzy Przemyśl znajduje się w części Studium:
„UWARUNKOWANIA”, w rozdziale: 2.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE
STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
1) Ochrona krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl :
Dotychczas strefa ochrony konserwatorskiej Twierdzy Przemyśl zawierała się
w strefie C ochrony konserwatorskiej miasta i wprowadzała zasady ochrony założenia
militarnego wewnątrz pierścienia Twierdzy tzw. Obwodu Noyon od strony historycznego
układu urbanistycznego miasta Przemyśla. Mając na uwadze ciągłość działań w zakresie
ochrony i potrzebę regulacji w zakresie ekspozycji obiektów militarnych Twierdzy, Studium
wprowadza „Strefę Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl” na terenie miasta
po stronie zewnętrznej tego pierścienia.
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a)

Cel:
− nadanie rangi Pomnika Historii historycznemu układowi urbanistycznemu Przemyśla
wraz z Twierdzą Przemyśl,
− wpis do rejestru zabytków całego zespołu Twierdzy Przemyśl i objęcie go ochroną
konserwatorską,
− utrzymanie unikatowego charakteru krajobrazu fortecznego na tle zieleni fortecznej,
zachowanie spójność przestrzennej i historycznej założenia militarnego wraz
z ukształtowaniem terenu oraz z zachowaniem elementów komunikacji fortecznej,
− zachowanie bądź odtworzenie połączeń widokowych pomiędzy obiektami fortecznymi
(w obrębie wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl),
− uczytelnienie i podkreślenie skali założenia fortyfikacji usytuowanej po dwóch
stronach rzeki San,
− podkreślenie pierścieniowego charakteru założenia,
− utrzymanie bądź w sytuacjach koniecznych wprowadzenie korekt stref ekspozycji
obiektów fortecznych, zapewnienie dostępności publicznej do obiektów Twierdzy.
b) Zasięg:
Tereny po zewnętrznej stronie Obwodu Noyon (wewnętrznego pierścienia fortyfikacji
Twierdzy Przemyśl) oraz wokół fortów zlokalizowanych na zewnątrz pierścienia
wewnętrznego Twierdzy Przemyśl. Proponowane granice strefy są orientacyjne.
Szczegółowe wyznaczenie ostatecznego przebiegu strefy winno być poprzedzone
analizami widokowymi dla obszaru z uwzględnieniem istniejącej zabudowy.
c) Zasady kształtowania przestrzeni:
W ustaleniach planów powinno uwzględniać się, w zależności od warunków lokalnych
następujące zasady:
− zachowanie ciągłości kompozycji przestrzennej stanowiącej o jednolitym charakterze
zespołu fortyfikacji,
− utrzymanie autentycznej zabudowy historycznej Twierdzy Przemyśl z określeniem
zakresu dopuszczalnych przekształceń wraz z ukształtowaniem terenu oraz
z charakterystycznym otoczeniem przyrodniczym (restauracji i modernizacji
technicznej obiektów zabytkowych),
− odtworzenie i rekonstrukcja szczególnie ważnych fragmentów,
− zachowanie osi i połączeń widokowych dla urządzeń militarnych,
− wprowadzenie zasad kształtowania proporcji pomiędzy zabudową historyczną
a zabudową współczesną, wraz z określeniem reguł dotyczących ustaleń: wysokości
zabudowy, rozplanowania bryły, kompozycji i detalu a także materiałów budowlanych
dla obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie fortów,
− kontrola nad wprowadzaniem przekształceń w układzie komunikacyjnym Twierdzy
Przemyśl,
− ograniczenie stosowania osłon akustycznych innych niż z naturalnej zieleni,
szczególnie dla dróg kolidujących z ekspozycją,
− prawidłowa pielęgnacja zieleni fortecznej,
− wprowadzania elementów podnoszących jakość zespołu fortyfikacji (małej
architektury, pomników, rzeźb, platform widokowych, scen, ścieżek rowerowych).
Systemy ochrony panoramy miasta przedstawiono na rysunku nr 6.
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Rys. Nr 6 Systemy Ochrony Krajobrazu
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5.4. OCHRONA ZABYTKÓW.
1) Wpis do rejestru zabytków
Podstawową formą ochrony dotychczas obowiązującą na terenie miasta oraz wskazaną do
kontynuacji jest wpis do rejestru zabytków, któremu podlegają pojedyncze obiekty
historyczne, zespoły zabudowy, pierzeje ulic, układ urbanistyczny miasta, obronne mury
miejskie. Aktualnym kierunkiem ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego jest
powiększenie liczby obiektów posiadających wpis do rejestru na terenie miasta w celu opieki,
zachowania, renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych a także zwiększenia
możliwości pozyskiwania środków na te cele. Ochrona zabytków nieruchomych poprzez wpis
do rejestru zabytków należy do kompetencji i obowiązków Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i jest regulowana przepisami odrębnej ustawy.
W planach miejscowych obejmujących obiekty i zespoły zabytkowe powinna znaleźć się
informacja o zabytku oraz ustalenia dotyczące zasięgu przestrzennego ochrony zarówno dla
obiektu jak i jego sąsiedztwa, a także szczegółowy opis zasad kształtowania przestrzeni
wokół zabytku, zasady dopuszczenia bądź zakazu wprowadzania przekształceń
rozplanowania, bryły i detalu, a także ustalenie zasad ekspozycji obiektu. Szczegółowe
ustalenia winny znaleźć się w części tekstowej planu a lokalizacja obiektu bądź zespołu
zaznaczona na rysunku planu.
2) Wpis do gminnej ewidencji zabytków
Ochrona zabytków nie wpisanych do rejestru a przedstawiających wartość jako dziedzictwo
kulturowe należy do kompetencji samorządu gminnego. Obiekty znajdujące się w Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta Przemyśla bądź wszelkie inne obiekty i zespoły zabytkowe
wskazane do ochrony wskutek analiz konserwatorskich poprzedzających pracę nad planami
miejscowym oraz innych potwierdzonych materiałów studialnych, powinny być zapisywane
w planach miejscowych w postaci szczegółowych ustaleń dla każdego obiektu
i jego działki lub większego otoczenia (w części tekstowej planu) oraz z zaznaczeniem
lokalizacji na rysunku planu.
3) Ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
W stosunku do niezewidencjonowanych cennych obszarów zabudowy, obiektów lub
zespołów urbanistycznych proponuje się ustalić ochronę stosując narzędzia prawne
przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustaleniach planu
można określić indywidualny zakres ochrony dla każdego zespołu lub obiektu, analizując,
między innymi, następujące zagadnienia:
a) zakazy, nakazy i dopuszczenia w zakresie zmian: funkcji, bryły, gabarytów, kompozycji
i detali w tym wielkości i podziałów okien istniejących obiektów,
b) wskazanie możliwości zastosowania materiałów zastępczych w stosunku do materiałów
pierwotnych, z jakich zbudowany był obiekt wraz z otoczeniem a także podanie cech
charakterystycznych dla nich, określających fakturę, kolor lub jakość przy
przebudowach obiektów
c) zagospodarowanie otoczenia: uzupełnienia zabudowy, ogrodzenia, nawierzchnie, zieleń,
elementy małej architektury, zmiana granic działki, itp.
Aktualny na czas sporządzenia Studium wykaz obiektów i zespołów wpisanych do rejestru
zabytków znajduje się w Studium w części: „UWARUNKOWANIA” w rozdziale: 2.3.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO oraz jest przedstawiony na rys. nr 7.
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Rys. Nr 7 Ochrona Zasobów Dziedzictwa Kulturowego Objętych Wpisem do Rejestru Zabytków
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4) Znaleziska archeologiczne
Do ochrony znalezisk archeologicznych czyli obszarów występowania reliktów osadnictwa
pradziejowego
i
średniowiecznego,
wyznaczone
zostały
tereny
zarówno
o rozpoznawalnej zawartości reliktów archeologicznych, jak i potencjalnego ich
występowania, stwierdzonego za pomocą badań Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) lub
innych materiałów badawczych. Obowiązuje na nich objęcie prac ziemnych nadzorem
archeologicznym lub przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.
Wszelkie decyzje dotyczące działań w obrębie stanowisk archeologicznych lub ich
sąsiedztwie leżą w gestii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora w Przemyślu.
Aktualny wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w Studium w części
„UWARUNKOWANIA”, w rozdziale: 2.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE
STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO oraz przedstawiony jest na rysunku
nr 8.
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Rys. Nr 8 Archeologia
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5.5. CMENTARZE, POMNIKI PAMIĘCI NARODOWEJ, OBSZARY POMNIKÓW
ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA NICH
OGRANICZENIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA
1999r. O OCHRONIE BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY.
1) ZABYTKOWE CMENTARZE.
Wykaz Cmentarzy Historycznych zamieszczony jest w Studium w części:
„UWARUNKOWANIA”, w rozdziale: 2.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE
STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU.
a) Cel:
Utrzymanie i ochrona historycznych zespołów cmentarnych wraz z systemami zieleni.
b) Zasięg:
W granicach wyznaczonych terenów.
c) Zasady kształtowania przestrzeni :
W ustaleniach planów powinno uwzględniać się, w zależności od warunków
lokalnych następujące zasady:
− zachowanie układów przestrzennych wraz z obiektami architektury, grobowcami
i pomnikami, alejami, pamiątkowymi tablicami itp. oraz charakterystycznym
drzewostanem i zielenią niską itp.,
− zamknięcie małych cmentarzy przy kościołach i cerkwiach dla nowych
pochówków,
− określenie warunków dopuszczenia lokalizacji nowych obiektów budowlanych
w obszarze cmentarzy,
− utrwalenie i ekspozycja lokalizacji miejsc pamięci narodowej,
− określenie sposobu kształtowania przestrzeni wokół tych miejsc
− podniesienie walorów estetycznych poprzez dopuszczenie wprowadzenia
elementów małej architektury, rzeźb, pomników, zieleni lub innych elementów
przestrzennych nie będących w kolizji przestrzennej i etycznej z charakterem
miejsc,
− ustalania funkcji obiektów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc
pamięci narodowej zgodnie z zasadami poszanowania historii i kultu zmarłych.
2) POMNIKI PAMIĘCI NARODOWEJ.
Wykaz Pomników Pamięci Narodowej zamieszczony jest w Studium w części:
„UWARUNKOWANIA”, w rozdziale: 2.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE
STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
a) Cel:
Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci narodowej.
b) Zasięg:
W granicach wyznaczonych terenów.
c) Zasady kształtowania przestrzeni :
W ustaleniach planów powinno uwzględniać się, w zależności od warunków
lokalnych następujące zasady:
− utrzymanie i kontynuacja przestrzenna terenów cmentarzy jako założeń parkowych
z zielenią urządzoną,
− ochrona ekspozycji i osi widokowych,
− zachowania prawidłowych kontekstów funkcjonalno – przestrzennych w terenach
sąsiadujących.
Cmentarze i miejsca pamięci narodowej przedstawiono na rysunku nr 9.
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3) OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ
OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999 R. O OCHRONIE BYŁYCH HITLEROWSKICH
OBOZÓW ZAGLADY.
Nie występują na terenie miasta
5.6.

KIERUNKI ZMIAN
KRAJOBRAZOWEGO

W

STRUKTURZE

WYNIKAJĄCE

Z

AUDYTU

Dla miasta nie wyznaczono terenów objętych audytem krajobrazowym.
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Rys. nr 9 Cmentarze, Miejsca Pamięci Narodowej
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6. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
6.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA
Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego w mieście Przemyślu do
2035r. przewidywany jest spadek liczby mieszkańców.
W 2010 r. przyrost naturalny wyniósł -58. W 2008 i 2009 roku w Przemyślu odnotowano
niewielką dodatnią wartość przyrostu naturalnego. W latach wcześniejszych, od 2000r.
przyrost naturalny miał wartość ujemną z tendencją do wahań w zakresie od -121
w 2001r., do – 39 w 2005r. Od 2001r. utrzymuje się również ujemne saldo migracji ludności.
W 2010r. nieco spadło relatywnie do lat poprzednich i osiągnęło wartość -262 (od roku 2004
utrzymuje się na poziomie poniżej – 300). Od 1998r. występowały duże wahania wskaźników
demograficznych przy wyraźnej tendencji malejącej. Wyniki prognozy przedstawia poniższa
tabela.
Tab. Nr 1 Prognoza demograficzna dla miasta
ROK

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

OGÓŁEM

62 400

61 958

61 509

61 049

60 579

58 099

55 402

52 468

49 306

46 006

42 690

KOBIETY

33 116

32 877

32 634

32 386

32 132

30 798

29 359

27 781

26 054

24 231

22 394

6.2. UZUPEŁNIENIA W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA
1) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez proponowane przekształcenia
w strukturach przestrzennych:
a) poprawa stanu środowiska poprzez:
− utrzymanie i pielęgnację systemów przyrodniczych miasta,
− poprawę czystości Sanu, Wiaru i innych cieków wodnych na terenie miasta,
− zmianę systemów grzewczych w centrum miasta i poprawę stanu atmosfery,
− wyznaczenie obszarów rozwoju funkcji rekreacyjnych i sportowych,
− modernizację i rozbudowę systemu komunikacji w mieście,
− modernizację i rozbudowę istniejących systemów infrastruktury technicznej.
b) zapewnienie usług komunalnych:
dla perspektywicznego rozwoju miasta i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego należy
zapewnić:
− składowisko odpadów z sortownią odpadów i spalarnią odpadów jako
kontynuacja rozbudowy istniejącego składowiska,
− tereny dla rozbudowy istniejących cmentarzy oraz budowa nowego cmentarza ze
spalarnią, zgodnie z wyznaczoną lokalizacją w dzielnicy III.2. Monte Cassino,
− zapewnienie lokalizacji schroniska dla zwierząt i cmentarza dla zwierząt,
− rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wykorzystaniem rezerw stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, sieci energetycznej rozdzielczej
oraz gazowej dla obsługi istniejących i projektowanych obszarów
zurbanizowanych.
c) poprawa stanu technicznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej i rozwój funkcji
mieszkaniowych na nowych terenach poprzez:
− rewaloryzację i rewitalizację Starego Miasta i Śródmieścia, jako oferta
mieszkaniowo-usługowa o wysokim standardzie,
− stworzenie całościowej koncepcji rozwoju mieszkalnictwa w formie jednostek
przestrzennych o zróżnicowanej intensywności zabudowy,
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− stworzenie jednostek wielofunkcyjnych, z własnymi centrami usług lokalnych
i lokalnymi terenami rekreacyjno – sportowymi,
− poprawa stanu technicznego i warunków mieszkaniowych w zasobach
komunalnych.
d) wzrost potencjału naukowo-ekonomicznego miasta poprzez:
− rozwój bazy szkolnictwa, w tym głównie średniego i wyższego ze stałym
podnoszeniem rangi szkół i jakości nauczania,
− stworzenie warunków przestrzennych dla lokalizacji nowoczesnych zakładów
wytwórczych i usługowych opartych na nowych technologiach, w tym
kontynuacji rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego,
− rozwój Parku Sportowo-Rekreacyjnego i innych obiektów wszechstronnej obsługi
turystycznej będący motorem dla stworzenia miejsc pracy w sektorze usług
turystycznych, jako głównej funkcji rozwojowej miasta,
− ochronę i adaptację dla celów usługowych obiektów i zespołów zabytkowych,
w tym Twierdzy Przemyśl i Starego Miasta.
e) wzrost potencjału miasta jako ośrodka turystycznego poprzez:
− zwiększenie udziału inwestycji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym
w rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej i sportowej,
− wzmocnienie bazy hotelowej,
− dbałość o zasoby historyczne i przyrodnicze miasta,
− wzmocnienie lokalnych połączeń w ramach strefy trans-granicznej Przemyśl
– Lwów, Przemyśl – Użgorod.
f) wspieranie sektorów gospodarki:
− rozwój przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
Przemyśla
rozwoju
− instytucjonalne
wspieranie
przez
samorząd
przedsiębiorczości i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem
prywatnym,
− preferencje finansowe i administracyjne dla firm związanych z głównymi
funkcjami miasta: turystyczną, obsługi transportu, kompleksowych usług
w strefie.
g) inne działania
porządkujące struktury przestrzenne, powodujące wzrost atrakcyjności miasta jako
miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.
2) Kierunki zmian w zakresie oświaty
a) podstawowy model systemu oświatowego
Na podstawie prognozy demograficznej proponuje się kierunki rozwoju sieci
placówek oświatowych:
− wariant intensywny: pozostawienie mniejszej ilości większych szkół,
zwiększając obszar ich obsługi z zapewnieniem transportu zbiorowego,
− w miarę poprawy jakości życia mieszkańców wskazaną alternatywą powinien
być wariant ekstensywny z większą ilością mniejszych szkół
i z mniejszymi obszarami obsługi w wyznaczonych jednostkach
wielofunkcyjnych, najlepiej w lokalnych centrach usługowych.
b) dostępność komunikacyjna szkół
Na podstawie analizy dostępności szkół i zasięgu rejonów proponuje się
zapewnienie zbiorowego transportu dzieci do szkół, szczególnie z dzielnic
peryferyjnych.
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3) Kierunki zmian w zakresie ochrony zdrowia
a) jakość usług medycznych
Zakłada się stałą poprawę jakości usług medycznych w ramach ustalonych
standardów unijnych oraz poprawę dostępności do lecznictwa specjalistycznego
i szpitalnego.
b) założenia do nowego modelu opieki zdrowotnej i społecznej
Przewidywany niemal dwukrotny wzrost populacji ludności w wieku
poprodukcyjnym będzie wymagał:
− zwiększenie bazy usług medycznych i usług opieki społecznej z zakresu
specjalistycznych usług geriatrycznych a także rozbudowa usług medycznych
typu: domy dziennego pobytu, stacjonarne domy opieki społecznej, opieka
domowa, itp.,
− reorganizacja sieci usług – dostosowanie ich do nowych jednostek
wielofunkcyjnych – w zakresie opieki medycznej, zarówno podstawowej, jak
i specjalistycznej w kierunku zmniejszania stref obsługi i skracania dróg do
ośrodków lecznictwa,
− likwidacja barier architektonicznych – zwiększenie dostępności dla ludzi
starszych i niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej.
4) Rozmieszczenie innych usług
a) kierunki zmian w infrastrukturze komunikacyjnej
Następujące zmiany w rozmieszczeniu usług wywołają pozytywne przekształcenia
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Przemyśla:
− wyznaczenie parkingów strategicznych – przy wylotach głównych dróg,
w rejonach: ul. Słowackiego, ul. Lwowskiej, ul. Krakowskiej, ul. Sanockiej,
ul. Grunwaldzkiej oraz w centrum miasta dla obsługi turystycznej
– zapewnienie węzłów przesiadkowych PKS, PKP i transportu zbiorowego
miejskiego,
− nowe dworce PKS – dworzec międzynarodowy przy ul. Lwowskiej przy
wylocie obwodnicy południowo-wschodniej, dworzec miejski – na terenach
przejętych od PKP przy ul. Czarnieckiego, dworzec przy wjeździe do miasta
przy ul. Krakowskiej, w rejonie Szpitala Wojewódzkiego w dzielnicy III.2.
Monte Cassino,
− wykorzystanie linii kolejowej od Żurawicy przez Przemyśl w kierunku
Malhowic do obsługi szynowego ruchu zbiorowego miejskiego i turystycznego
– budowa systemu przystanków miejskich dla komunikacji zbiorowej
w infrastrukturze kolejowej.
5) Obszary rozwoju przemysłu, usług transportowych, hurtowni i składów.
a) rozwój gospodarczy miasta
Jest uwarunkowany następującymi działaniami dla rozwoju jednostek
gospodarczych różnej wielkości i asortymentu:
− w Jednostce Przestrzennej II.4 Śródmiejskiej Południowo-Wschodniej
i w Jednostce Przestrzennej III.4. Ogólnomiejskiej Południowo-Wschodniej,
w terenach produkcyjno-magazynowo-składowych – zapewnienie lokalizacji
dla nowych zakładów przemysłowych, hurtowni, firm transportowych, w tym
uciążliwych oraz dla działalności produkcyjnej, handlowej i wystawienniczotargowej,
− w dzielnicy III.4. Bakończyce Dolne, w celu wprowadzenia nowoczesnych
technologii – zapewnienie przestrzeni dla lokalizacji Centrum Naukowo
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– Administracyjnego Parku Technologicznego a w terenie TSSE zapewnienie
warunków dla lokalizacji nowoczesnych zakładów oraz małych i średnich
innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych
− utworzenie Strefy Usług Transgranicznych wzdłuż wschodniej i południowej
granicy miasta i poza nią, od przejścia granicznego w Medyce do przejścia
granicznego w Malhowicach, która pozwoli na lokalizację funkcji związanych
z przedsięwzięciami skierowanymi na Ukrainę i kraje bałkańskie,
− zapewnienie terenów dla administracyjnej i logistycznej obsługi strefy
w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
− we wszystkich jednostkach przestrzennych – zapewnienie obszarów dla
lokalnych usług różnego przeznaczenia i rangi zmniejszające masowy ruch
komunikacyjny pomiędzy dzielnicami typowo mieszkaniowymi i dzielnicami
rozwoju gospodarczego.
b) współpraca naukowo – gospodarcza
Unowocześnienie gospodarki zależy od współpracy z jednostkami naukowymi:
− w dzielnicy II.4. Bakończyce 1 w Parku Naukowo-Technologicznym, który
w warunkach Przemyśla powinien powodować powstanie nowych
politechnicznych kierunków w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej oraz
wprowadzenie filii wyższych szkół politechnicznych z innych ośrodków
akademickich,
6) Obszary rozwoju funkcji turystycznej, sportowej i rekreacyjnej
a) obszary o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym:
− dolina Sanu jako atrakcyjny środowiskowo szlak turystyki wodnej (w tym trasa
„Błękitny San”),
− dolina Wiaru jako atrakcyjny środowiskowo szlak turystyki ekologicznej
(przyrodniczej),
− zabytkowa Starówka Przemyska i obszar śródmiejski,
− zespół fortyfikacji i obiektów Twierdzy Przemyśl,
− Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i Przemysko-Dynowski Obszar
Chronionego Krajobrazu,
− rezerwaty i pomniki przyrody,
− Park Sportowo-Rekreacyjny obejmujący między innymi: istniejący zespół
boisk na stadionie Polonii, lodowisko, stok narciarski z wyciągiem
krzesełkowym, tor saneczkowy, projektowany akwapark „Oczka Wodne”,
rzekę San z brzegami, przystanie wodne, projektowaną halę sportowowidowiskową, kryte lodowisko, zaplecze hotelowe i gastronomiczne,
zabytkowy park miejski z Zamkiem Kazimierzowskim, miejsca wypoczynku
i rekreacji na fortach: Zniesienie, Tatarski Kopiec i Laboratorium, zaplecze
gastronomiczne i parkingi przy ul. Sanockiej wraz z nową przeprawą mostową
przez San,
− linia kolejowa E30 umożliwiająca szybkie połączenia turystyczne do Lwowa,
− linia kolejowa nr 102 (turystyczna) Przemyśl – Malhowice (Granica Państwa)
– Użgorod i Truskawiec oraz Przemyśl – Malhowice – Zagórz – Słowacja
– Węgry,
− przejście graniczne Malhowice – Niżankowice,
− turystyczne połączenia autobusowe i busowe do Lwowa,
− turystyczne szlaki rowerowe i trasy Nordic Walking,
− międzynarodowe szlaki kulturowe, „budownictwa drewnianego”, „ikon”, itp.,
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− szlaki pielgrzymkowe.
b) obszary o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym:
− najbardziej atrakcyjne przyrodniczo obszary podstawowego i uzupełniającego
systemu przyrodniczego miasta – szczególnie korzystne dla wyznaczania
ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, lokalizacji obiektów obsługi
turystyki i rekreacji,
− obiekty muzealne i obiekty rozwoju kultury współczesnej,
− szkoły wyższe, jako ośrodki naukowe, konferencyjne, społeczne, stwarzające
forum promocyjne, dyskusyjne i rekreacyjne (głównie dla młodzieży), a także
ośrodki kształcenia i utrzymania aktywności intelektualnej osób starszych
(tzw. Uniwersytet Trzeciego Wieku),
− miejskie i osiedlowe zespoły sportowe i rekreacyjne,
− parki miejskie, obszary leśne, ogrody działkowe,
− zespoły handlowe (bazary, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe),
− przestrzenie publiczne jako miejsca organizacji imprez kulturalnych
i religijnych.

6.3. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
Tab. Nr 2 – Inwestycje Celu Publicznego o znaczeniu lokalnym

INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
Lp.
NAZWA INWESTYCJI
STRUKTURY PRZESTRZENNE
1
Realizacja wieloletniego programu sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla zapewnienia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2
Uzbrojenie w infrastrukturę miejską obszarów rozwoju
budownictwa mieszkaniowego i stref gospodarczych.
3
Przygotowanie i realizacja programu centrum administracyjno –
usługowego.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
4
Ochrona i wykorzystanie istniejących obszarów prawnie
chronionych: Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego
Krajobrazu, obszary Natura 2000.
5
Ochrona i konserwacja istniejących rezerwatów i pomników
przyrody.
6
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Przemyśla.
7
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla strefy
podkarpackiej.
8
Zmiana systemu ogrzewania w obszarze staromiejskim
i śródmiejskim.
9
Ochrona Doliny Sanu przed lokalizacją zainwestowania
kolidującego z systemem przewietrzania miasta.
10
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie
ochrony środowiska.
11
Ochrona istniejącej miejskiej zieleni naturalnej.
12
Kształtowanie i konserwacja istniejącej zieleni miejskiej.
13
Dalsza Rewitalizacja Parku Miejskiego.
14
Rewitalizacja Parku Lipowica.
15
Ochrona panoramy miasta.

LOKALIZACJA
Obszar całego miasta.

Strefy rozwoju mieszkalnictwa oraz
stref gospodarczych .
Główne Centrum i Pasmo Rozwoju
Usług.

Rzeka San, dzielnica III.3. Kruhel.
Punktowo na obszarze miasta.
Obszar miasta.
Obszar miasta.
Jednostki Przestrzenne: I. Stare Miasto
i II. Śródmieście.
Dolina Sanu.
Obszar miasta.
Obszar miasta.
Obszar miasta.
Jednostka Przestrzenna I. Stare Miasto.
Dzielnica II.1 Lipowica 1.
Dzielnice: II.1. Lipowica 1, II.2. Winna
Góra, III.1. Lipowica 2, III.3. Zielonka,
III.3. Kruhel.
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16

Ochrona istniejących źródeł przed zanieczyszczeniem
i zanikaniem.

17

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych gliny i kruszywa.

18

Wdrażanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy
Miejskiej Przemyśl na lata 2013- 2032
19
Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej
DZIEDZICTWO KULTUROWE
20
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie
ochrony i rewaloryzacji zabytków.
21
Ochrona sylwety Starego Miasta i stref krajobrazu miejskiego.

22
23
24
25
26
27

Rewitalizacja ulic i murów Starego Miasta z uwidocznieniem
bram miejskich.
Poprawa estetyki Starego Miasta i strefy śródmiejskiej.
Zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i miejscami pamięci.
Zadania z zakresu powoływania, opieki i utrzymania instytucji
rozwoju kultury współczesnej.
Edukacja społeczności lokalnych w zakresie ochrony krajobrazu
kulturowego

Dzielnice: II.1. Lipowica 1,
III.1. Lipowica 2, III.3. Zielonka,
III.3. Kruhel.
Dzielnice: III.3. Pikulice, III.2. Monte
Cassino, III.3. Prałkowce
Obszar miasta.
Obszar miasta.
Obszar całego miasta.
Stare Miasto, Śródmieście, osiedle
Kmiecie, zabudowa oficerska na Winnej
Górze, zabudowa ul. Bielskiego, most
Brama Przemyska, zespół dawnego
Szpitala Miejskiego ul. Rogozińskiego.
Stare Miasto, Śródmieście.
Obszar staromiejski i strefa śródmiejska.
Obszar całego miasta.
Obszar całego miasta.
Obszar całego miasta.

CK Zamek – Aleja XXV Polskiej
Drużyny Strzeleckiej 1.
28
Dalszy rozwój Centrum Kulturalnego
CK – ul. Konarskiego.
29
Uruchomienie Przemyskiej Biblioteki Publicznej (uruchomiono) ul. Grodzka.
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA
OŚWIATA, OPIEKA ZDROWOTNA, OPIEKA SPOŁECZNA
30
Wprowadzenie usług podstawowych z zakresu oświaty, opieki
Strefy rozwoju mieszkalnictwa.
zdrowotnej i opieki społecznej w nowych zespołach
mieszkalnictwa.
31
Przyjęcie i realizacja modelu oświaty (ekstensywny lub
Obszar miasta.
intensywny) wraz z programem dowozu dzieci do szkół.
32
Likwidacja barier architektonicznych.
Obszar miasta.
33
Program opieki nad ludźmi starymi w oparciu o prognozę
Obszar miasta.
demograficzną (przychodnie geriatryczne, domy opieki, zespoły
rehabilitacji, kluby zainteresowań, program oświatowy, itp.).
34
Realizacja zespołu budownictwa socjalnego.
Obszar miasta.
35
Zmiana struktury społecznej w obrębie Starego Miasta.
Jednostka Przestrzenna I.Stare Miasto.
36
Rozbudowa istniejących cmentarzy komunalnych.
Cmentarz Zasański.
Budowa nowego cmentarza komunalnego z pełnym zakresem
Dzielnica III.2. Monte Cassino
37
usług
ul. Buszkowicka
38
Budowa cmentarza dla małych zwierząt domowych
rejon Skladowiska Odpadów.
SPORT I REKREACJA
39
Realizacja lokalnych osiedlowych zespołów sportowo –
Obszar całego miasta.
rekreacyjnych.
40
Realizacja i utrzymanie systemu boisk sportowych „Orlik”
Obszar miasta.
oraz miejskich ośrodków sportowych i rekreacyjnych
41
Przebudowa progu wodnego na rzece San (zrealizowano)
Rzeka San.
42
Budowa przystani wodnych na Sanie.
Rzeka San.
43
Wodny plac zabaw przy ul. Sanockiej
Park Sportowo – Rekreacyjny.
44
Realizacja programu zagospodarowania parku na Lipowicy pod Obszar miasta.
nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej/projektowej dla
zagosp. Parku na osiedlu Lipowica w Przemyślu w ramach
projektu - Wzrost atrakcyjności inwestycji miast pogranicza
Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych”.
Dalszy rozwój Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki
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GOSPODARKA
45
Przygotowanie terenów dla lokalizacji małych i średnich
przedsięwzięć gospodarczych.

46

Budowa targowiska i hali targowej.

KOMUNIKACJA
47

Usprawnienie komunikacji zbiorowej poprzez organizację
węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej, PKP oraz PKS.

48
Rozwój miejskiej komunikacji szynowej alternatywnej dla
zbiorowej komunikacji w tym: budowa nowych przystanków
kolejowych do obsługi miejskiej komunikacji kolejowej (itp.
szynobusu) z wykorzystaniem torowisk PKP.
49

Budowa dworców autobusowych (w tym PKS).

50

54

Modernizacja układu komunikacyjnego – drogi powiatowe
i gminne.
Budowa, modernizacja i przebudowa ulic zbiorczych i lokalnych
Zmiana organizacji ruchu w obszarze staromiejskim:
- ograniczenie w ruchu samochodowym i organizacja ruchu
pieszo-jezdnego,
- ograniczenie ruchu samochodowego,
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego,
- budowa ciągów pieszych i rowerowych.
Budowa parkingu wielopoziomowego lub systemu parkingów
podziemnych.
Budowa parkingów dla obsługi ruchu turystycznego.

55

Budowa parkingów ogólnodostępnych.

51
52

53

Jednostka Przestrzenna Śródmiejska
II. 4. Południowo –Wschodnia
i J.P. Ogólnomiejska III.4 Południowo –
Wschodnia
Jednostka Przestrzenna I. Stare Miasto,
J.P. II. Śródmiejska.
- węzeł przesiadkowy komunikacji
miejskiej i PKP/PKS
– w centrum miasta,
- węzeł przesiadkowy komunikacji
miejskiej i PKS
– przy ul. Krakowskiej,
- węzeł przesiadkowy komunikacji
miejskiej i PKP/PKS
– przy ul. Lwowskiej,
- węzeł komunikacji związanej:
kolejowo-drogowej – wzdłuż torów
kolejowych w dzielnicy II.4.
Bakończyce 1.
- Przemyśl ul. Mickiewicza,
- Przemyśl Bakończyce (Państwowa
Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska),
- Przemyśl SSE (w rejonie Podstrefy
Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK
WISŁOSAN”).
- Przemyśl – Wschodni
przy ul. Lwowskiej, pełniący funkcję
dworca międzynarodowego,
- Przemyśl-Zasanie
przy ul. Krakowskiej przy wjeździe
do miasta,
- Przemyśl- Centrum
przy ul. Czarnieckiego.
Obszar całego miasta – w realizacji.
Obszar całego miasta – w realizacji.

Jednostka Przestrzenna I. Stare Miasto.

Jednostka Przestrzenna I. Stare Miasto
i Jednostka Przestrzenna II. Śródmieście.
Przy ulicach Sanockiej, Sportowej,
Czarnieckiego i Ratuszowej.
− przy ul. B. Śmiałego dla obsługi
Cmentarza Zasańskiego, z budynkiem
usługowo-handlowym,
− przy nowym Cmentarzu
Komunalnym w rejonie
ul. Buszkowickiej,
− przy ul. Czarnieckiego (na terenie
dworca PKS),
− przy ul. Czarnieckiego, na dawnych
terenach kolejowych,
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− przy zbiegu ul. Czarnieckiego
z ul. Wincentego Pola,
− przy ul. Słowackiego przy wylocie
obwodnicy południowo-wschodniej,
− przy ul. 6 Pomorskiej Dywizji
Piechoty w sąsiedztwie Zakładu
„Sanwil”.
56

Budowa systemu ścieżek rowerowych oraz obiektów
towarzyszących (miejsca parkingowe i wypożyczalnie)
w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” oraz
programu „Błękitny San – szlak rowerowy”.
57
Poprawa warunków obsługi komunikacji zbiorowej poprzez
budowę zatok autobusowych, przystanków zadaszonych
i przystanków przesiadkowych.
58
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie
komunikacji.
SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
59
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie
infrastruktury technicznej.
ZAOPATRZENIE W WODĘ
60
Budowa, rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci
wodociągowej oraz modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody.

61

62

63

Obszar całego miasta – w realizacji.

Obszar całego miasta.
Obszar całego miasta.

Obszar całego miasta.

Obszar miasta – na podstawie
„Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2013-2017”,
w tym:
− modernizacja obiektów Zakładu
Uzdatniania Wody,
− właściwe zagospodarowanie strefy
ochrony bezpośredniej ujęcia wód
(zmniejszenie zanieczyszczeń do
minimum),
− stopniowa likwidacja studni kopanych
w obszarach, w których występuje
sieć wodociągowa.
Budowa zbiorników wody pitnej.
− budowa zbiorników wody pitnej
w rejonie osiedla Chrobrego
w dzielnicy II.2. Winna Góra oraz
w dzielnicy III.2. Zielonka przy
ul. Potokowej.
Zapewnienie spełniającego normy jakościowe i niezawodne
− budowa sieci wodociągowej
zaopatrzenie w wodę w ramach Projektu pod nazwą: „Poprawa
w ulicach: Kruhelskiej, Gołębiej
jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę
i J. Kaczmarskiego w dzielnicy
obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę
III.3. Kruhel,
z wodociągu miasta Przemyśla”.
− przebudowa ujęcia wód podziemnych
na terenie Zakładu Uzdatniania
Wody,
− modernizacja linii ozonowej wody
- dostawa i montaż generatora ozonu,
− budowa rurociągów technologicznych
pomiędzy obiektami Zakładu
Uzdatniania Wody,
− modernizacja w zakresie AKPiA
całego Zakładu Uzdatniania Wody
- monitoring procesów uzdatniania.
Realizacja projektu pod nazwą: „Przebudowa jazu piętrzącego na Rejon ujęcia wody przy Zakładzie
rzece San w km 168+850 na przepławkę dla ryb”, który
Uzdatniania Wody.
umożliwi migrację ryb w korycie rzeki San i obejście przepławki
przez kajakarzy oraz umocnienie dna i skarp rzeki w rejonie
przepławki. (zrealizowano)
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64

Poprawa stanu systemów melioracyjnych (konserwacja, budowa
nowych systemów melioracji).
65
Poprawa istniejących i budowę nowych systemów odwadniania
dróg.
66
Ochrona przed zabudową obszarów zalewowych i narażonych na
zalewanie.
67
Dostosowanie terenów o charakterze rolnym do użytkowania w
sposób właściwy dla sąsiedztwa rzek i potoków (użytkowanie
łąk, właściwe kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków
wodnych).
68
Zapewnienie właściwej przepustowości małych cieków wodnych
(urządzenia na ciekach – przepusty, jazy; rowy melioracyjne o
właściwym przekroju poprzecznym).
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
69
Budowa, rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

70

Budowa przepompowni i zbiorników retencyjnych na ścieki.

GOSPODARKA ODPADAMI
71
Rozbudowa składowiska odpadów

Obszar miasta.
Obszar miasta.
Obszar miasta.
Doliny rzek i potoków.

Doliny rzek i potoków.

− modernizacja i rozbudowa sieci
kanalizacji ogólnospławnej
(całe miasto),
− budowa systemu kanalizacji
deszczowej dla całego miasta
(całe miasto),
− budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków (całe miasto),
− utrzymanie głównych kierunków
spływu wód powierzchniowych do
istniejących cieków wodnych dla
potrzeb kanalizacji deszczowej
(całe miasto),
− stopniowa likwidacja indywidualnych
zbiorników bezodpływowych
(całe miasto),
− budowa przelewów burzowych
i zbiorników retencyjnych w celu
zmniejszenia uciążliwości
funkcjonowania przepompowni
w sytuacjach występowania nagłych
nawałnic deszczowych,
- budowa 13 przepompowni
z kanalizacją sanitarna i deszczową,
w dzielnicy III.1. Lipowica 2,
− budowa zbiornika retencyjnego na
ścieki ogólnospławne
z piaskownikiem przy przepompowni
Zasanie przy ul. Focha, w dzielnicy
II.2. Podwinie,
− budowa zbiornika retencyjnego na
ścieki ogólnospławne z kolektorem
przy ul. 22 Stycznia, w dzielnicy II.2.
Podwinie,
- budowa zbiornika retencyjnego na
ścieki ogólnospławne w dzielnicy
III.2. Wilcze 2,
− rozbudowa składowiska odpadów
przy ul. Piastowskiej oraz budowa
Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych przy składowisku,
− budowa Zakładu biologicznie
-mechanicznego przetwarzania
odpadów w tym: sortowni odpadów
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i kompostowni odpadów w rejonie
składowiska odpadów przy
ul. Piastowskiej, (zrealizowano)
− budowa stałych punktów zbiórki
odpadów takich jak: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz
odpady wielkogabarytowe itp.
− rekultywacja starego składowiska
z odgazowaniem całego obszaru,
− wyznaczenie punktu składowania
śniegu z ulic, placów i parkingów
w rejonie oczyszczalni ścieków.
Obszar miasta.
Obszar miasta.

72
Inwentaryzacja i likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”.
73
Wdrażanie systemu segregacji odpadów na terenie miasta.
GAZOWNICTWO
74
Budowa, rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci gazowniczej. Obszar miasta.
CIEPŁOWNICTWO
75
Rozbudowa sieci miejskiej ciepłowniczej,
obszary przewidziane do uciepłownienia
w pierwszej kolejności (Jednostki
Przestrzenne: I. Stare Miasto,
II. Śródmieście),
pozostałe tereny przewidziane pod
zabudowę mieszkaniową.
76
Budowa ciepłowni lokalnej dla południowej części miasta
obszary rozwoju mieszkalnictwa
wielorodzinnego.
77
Modernizacja i rozbudowa ciepłowni miejskiej
ELEKTROENERGETYKA
78
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia
zasilania w energię elektryczną bez ograniczeń na nowych
terenach zurbanizowanych.
79
Zmniejszenie uciążliwości od istniejących systemów
elektroenergetycznych dla terenów zurbanizowanych i
przeznaczonych do urbanizacji.
TELEKOMUNIKACJA
80

Rozbudowa sieci obszarów darmowego Internetu
szerokopasmowego

ul. E. Plater
Obszar miasta (w korytarzach
infrastrukturalnych).
Obszar miasta.

- modernizacja i rozbudowa
istniejących sieci systemu
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej, opartej na okablowaniu
konwencjonalnym oraz na
nowoczesnych liniach
światłowodowych, w tym dla
aglomeracji przemyskiej,
- zapewnienie obsługi
telekomunikacyjnej na nowych
terenach zurbanizowanych, przez
operatorów telefonii stacjonarnej
i komórkowej,
- modernizacja i rozbudowa
istniejących cyfrowych central
telefonicznych, kabli magistralnych
i abonenckich.

Numery inwestycji w tabeli odpowiadają numerom ich lokalizacji na rysunku nr 10.
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7. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
7.1. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ
Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, iż na
obrzeżach Przemyśla istnieje 1 373 gospodarstw rolnych, w których na powierzchni 392 ha
prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze. Dominującym kierunkiem
zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 57% powierzchni gruntów rolnych. Na terenie
miasta dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha.
Ponieważ znaczną cześć obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie
wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. W planach miejscowych dla
obszarów urbanizujących się sposób użytkowania ograniczany jest przeważnie do rozwoju
gospodarki turystycznej w zespołach zabudowy zagrodowej przekształconej w ośrodki
agroturystyczne i rekreacyjne oraz specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze i sadownicze.
Generalnie jednak obserwuje się tendencję do przekształcania gospodarstw rolnych
w zabudowę jednorodzinną na dużych działkach, stwarzających możliwość łączenia funkcji
mieszkalnej i rekreacyjnej.
Dla produkcji ogrodniczej nadal przeznacza się zorganizowane ogrody działkowe,
szczególnie niekolidujące z realizowanymi i planowanymi inwestycjami (głównie w strefie
śródmiejskiej).
W ramach działania 5 PROW w latach 2004 – 2006 „Zalesianie gruntów rolnych” zalesiono
22,01 ha gruntów rolnych, natomiast w wyniku działań PROW 2007 – 2013 „Zalesianie
gruntów rolnych” zalesiono 5,55 ha gruntów rolnych, co daje ogółem powierzchnie 27,56 ha
gruntów rolnych.
Kierunki kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej pokazano na rys. nr 11.
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7.2. KIERUNKI
I
ZASADY
KSZTAŁTOWANIA
LEŚNEJ
PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ
Zaleca się utrzymanie istniejących obszarów i funkcji dla lasów na terenie Przemyśla,
tworzących zwartą całość z lasami położonymi poza granicami administracyjnymi.
Lasy komunalne i państwowe w Przemyślu pełniące funkcję produkcyjną
i rekreacyjną zaliczane są do leśnej przestrzeni produkcyjnej i ustalenia planów miejscowych
na ich obszarze należy dostosować do planu urządzania lasów.
Lasy komunalne, obok ważnej roli w środowisku przyrodniczym pełnią funkcję łącznika
pomiędzy systemem zieleni miejskiej i kompleksami leśnymi w otoczeniu oraz rolę terenów
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Przemyśla (np. część Parku Lipowickiego) co
uzasadnia wprowadzanie ustaleń o funkcjach turystycznych i rekreacyjno-sportowych.
Na terenach lasów dopuszcza się, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska
i planów urządzenia lasów, lokalizację obiektów budowlanych związanych z gospodarką
leśną, rekreacją i wypoczynkiem, jak np.: ścieżki dydaktyczne, rowerowe i piesze, obiekty
sportowo - turystyczne, gastronomiczne i urządzenia rekreacyjne wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
Dopuszcza się zalesienia działek już częściowo zakrzaczonych i zarośniętych samosiejkami
oraz
terenów
silnie
urzeźbionych,
o
dużych
spadkach,
osuwiskowych
i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nieużytków i gruntów nieprzydatnych dla
rolnictwa i osadnictwa w sąsiedztwie istniejących lasów, które jednak nie będą stanowić
nowych i znaczących kompleksów leśnych widocznych na rysunku Studium.
Kierunki kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej pokazano na rys. nr 12.
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8.

OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH
W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY

WYZNACZA

SIĘ

Nie występują na terenie miasta.

9. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB
REKULTYWACJI
Na terenie miasta nie występują obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji
w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9.1. TERENY POEKSPLOATACYJNE GLINY
Dawniej na terenie miasta eksploatowane były 2 złoża lessowe,
- Złoże Buszkowice, przy ul Buszkowickiej (Cegielnianej), posiadało uproszczoną
dokumentację geologiczno – technologiczną, wraz z kartą rejestracyjną. Obecnie
zaniechano eksploatacji. Ponieważ na terenie poeksploatacyjnym stwierdzono
występowanie żołny, nie przewiduje się rekultywacji wyrobisk, lecz pozostawienie ich
jako teren zieleni nieurządzonej.
- Złoże Nehrybka, przy ul. Obozowej było wykorzystywane do produkcji cegieł
i innych wyrobów ceramicznych w cegielni Nehrybka. Obecnie zaniechano
eksploatacji. Teren wyrobiska objęty jest ustaleniami planu miejscowego „Cegielnia”
z generalnym przeznaczeniem dla WOH.
9.2. TERENY EKSPLOATACJI KRUSZYWA
Na terenie miasta występuje udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Park Wodny”
w Przemyślu w kategorii C1. Decyzją nr OS-IV.7427.2.2012.RK z dnia 29.01.2013r.
Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził „dokumentację geologiczną złoża
kruszywa naturalnego „PARK WODNY” w Przemyślu w kategorii C1”.
Po ewentualnym utworzeniu obszaru i terenu górniczego można dopuścić czasową
eksploatację złoża z obowiązkiem późniejszej rekultywacji terenu zgodnie z obowiązującym
planem miejscowym „Oczka Wodne” na cele rekreacji i sportu.
Na pozostałych złożach kruszywa występujących w mieście Przemyślu nie przewiduje się eksploatacji, a
jedynie ich ochronę na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
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10.

OBSZARY
NARAŻONE
NA
NIEBEZPIECZEŃSTWO
I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH

POWODZI

10.1. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zdefiniowane są w ustawie Prawo wodne.
W studium obszary zagrożone powodzią zostały wyznaczone w oparciu o mapę zagrożenia
powodziowego sporządzoną przez Prezesa KZGW, przekazaną przez Dyrektora RZGW
w Krakowie w 2015r., na której to mapie wskazano:
− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), - szczególnego zagrożenia powodzią,
− obszary obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) – szczególnego zagrożenia powodzią,
− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi
raz na 500 lat (Q 0,2%),
− obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału
przeciwpowodziowego,
a) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
− teren przyległy do ulicy Węgierskiej w dzielnicy III.1. Ostrów,
− tereny sportowo-rekreacyjne wzdłuż brzegu Sanu w dzielnicy II.1 Kmiecie
− tereny od Sanu do ulic : Poniatowskiego, Barskiej, Żeromskiego, Piotra Skargi,
Wybrzeże Piłsudskiego w jednostce I. Stare Miasto,
− tereny od linii kolejowej do ul. Lwowskiej w dzielnicy II.4 Lwowskie
− teren przyległy do ulicy Focha i Buszkowickiej oraz tereny sportowo-rekreacyjne
klubu „Czuwaj” w dzielnicy II. 2. Podwinie,
− tereny w Parku Sportowo – Rekreacyjnym w dzielnicy III.3. Prałkowce,
− tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody i część dzielnicy III.2.Przekopana1,
− część dzielnicy III.4. Przekopana 2.
− część dzielnicy II.2. Wilcze 1, tereny od obwodnicy do ul. Sybiraków i Reymonta,
− część dzielnicy III.2. Wilcze 2, tereny ogrodów działkowych, upraw rolnych,
− tereny dróg a w szczególności dróg zbiorczych i głównych w tym
północnowschodniej obwodnicy miasta
b) Obszary zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,2% (Obszary
zagrożone „wodą pięćsetletnią” Q=0,2%) - obejmują oprócz wymienionych w pkt. a)
także:
− znaczną część dzielnicy II.4. Lwowskie,
− znaczną część dzielnicy III.4. Bakończyce 2,
c) Obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału
przeciwpowodziowego obejmują większość dzielnicy III.4. Bakończyce i II.4
Lwowskie,
d) Kierunkowe inwestycje ochrony przeciwpowodziowej
Na terenie miasta występują zabezpieczenia w postaci wałów przeciwpowodziowych,
które wymagają przebudowy i rozbudowy. Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych
może skutecznie zabezpieczyć tereny obecnie zagrożone i jest warunkiem możliwości
inwestowania na tym terenie zgodnie z ustaleniami dotyczącym przeznaczenia
terenów. Dotyczy to w szczególności zabudowanych i przeznaczonych dla inwestycji
obszarów dzielnic: II.2. Podwinie, III.4. Bakończyce 2, II.2. Przekopana 2.
Na podstawie opracowanego w 2004 r. „PLANU OPERACYJNEGO OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ DLA MIASTA PRZEMYŚLA” zaktualizowanego
w 2012r., określa się podstawowe zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
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a) budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki San:
− wzdłuż lewego brzegu od zachodniej granicy miasta do pętli autobusowej przy
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II w dzielnicach: II.1. Kmiecie,
III.1. Ostrów,
− wzdłuż lewego brzegu wał typu ciężkiego w rejonie Stadionu KKS „Czuwaj”
od mostu kolejowego do mostu im. Siwca w Jednostce Przestrzennej I. Stare
Miasto,
− wzdłuż lewego brzegu w rejonie ul. Buszkowickiej, od Mostu Brama Przemyska
do wschodniej granicy miasta w dzielnicy II.2. Podwinie,
− od ul. Rosłońskiego do Hotelu „Accademia” przy ul. Wybrzeże Marszałka Józefa
Piłsudskiego w dzielnicy III.3. Prałkowce,
− wzdłuż prawego brzegu w rejonie ogródków działkowych w dzielnicy
III.2. Przekopana 1 do istniejącego wału w rejonie Oczyszczalni Ścieków,
b) modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki San i Wiaru:
− wzdłuż prawego brzegu Sanu od mostu kolejowego wzdłuż ul. Wybrzeże
Prezydenta Wilsona i wzdłuż ul. Sanowej do ul. Szańcowej w dzielnicach
II.1. Wilcze 1 i III.2. Wilcze 2,
− wzdłuż obu brzegów Wiaru na całym przebiegu w granicach miasta
w dzielnicach: III.4. Przekopana i III.4. Bakończyce 2,
c) regulacja potoków Jawor i Sielec:
− wzdłuż lewego brzegu potoku Jawor na całym przebiegu w granicach miasta
wzdłuż ul. Sobótki i ul. Herburtów w dzielnicy III.3. Pikulice,
− wzdłuż prawego brzegu potoku Jawor na całym przebiegu w gminie Przemyśl,
− wzdłuż obu brzegów potoku Sielec, szczególnie w kontekście postępu procesów
inwestycyjnych w dzielnicach III.4. Bakończyce Dolne i III.4. Bakończyce 2.
d) konserwacja i rozbudowa systemów melioracyjnych,
e) modernizacja istniejących i budowa nowych systemów odwadniania dróg,
f) zabezpieczenie przeciwpowodziowe Oczyszczalni Ścieków,
g) wprowadzenie innych rozwiązań technicznych umożliwiających obsługę
w infrastrukturę techniczną obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
h) prowadzenie produkcji rolnej w sposób dopuszczalny dla sąsiedztwa rzek i potoków,
i) zapewnienie właściwej przepustowości małych cieków wodnych,
j) ograniczenia w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
i stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego warunkujące lokalizację zabudowy od zastosowania zabezpieczeń
przeciwpowodziowych.
Dopuszcza się również inne rozwiązania techniczne wynikające z alternatywnych
programów ochrony przeciwpowodziowych w skali makroregionalnej, na przykład ochrona
poprzez budowę zbiorników retencyjnych lub zbiorników suchych w górnych częściach Sanu
i w konsekwencji zmniejszenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na terenie
miasta. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występują nakazy, zakazy,
dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony
przed powodzią.
W terenach szczególnego zagrożenia powodzią należy:
− w obszarach przeznaczonych dla zieleni urządzonej i niezurbanizowanych
- wykluczyć spod nowej zabudowy kubaturowej,
− w obszarach zurbanizowanych i przeznaczonych do urbanizacji - ochronić przed
zalewaniem wodami powodziowymi za pomocą wałów i innych urządzeń
ochronnych.
Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi przedstawiono na rys. nr 13
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Rys. Nr 13 – Obszary Narażone na Niebezpieczeństwo Powodzi
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1) Kierunkowe inwestycje ochrony przeciwpowodziowej
Na terenie miasta występują zabezpieczenia w postaci wałów przeciwpowodziowych,
które wymagają przebudowy i rozbudowy. Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych
może skutecznie zabezpieczyć tereny obecnie zagrożone i jest warunkiem możliwości
inwestowania na tym terenie zgodnie z ustaleniami dotyczącym przeznaczenia terenów.
Dotyczy to w szczególności zabudowanych i przeznaczonych dla inwestycji obszarów
dzielnic: II.2. Podwinie, III.4. Bakończyce 2, II.2. Przekopana 2.
Na podstawie opracowanego w 2004 r. „PLANU OPERACYJNEGO OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ DLA MIASTA PRZEMYŚLA” zaktualizowanego
w 2012r., określa się podstawowe zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
k) budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki San:
− wzdłuż lewego brzegu od zachodniej granicy miasta do pętli autobusowej przy
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II w dzielnicach: II.1. Kmiecie, III.1.
Ostrów,
− wzdłuż lewego brzegu wał typu ciężkiego w rejonie Stadionu KKS „Czuwaj”
od mostu kolejowego do mostu im. Siwca w Jednostce Przestrzennej I. Stare
Miasto,
− wzdłuż lewego brzegu w rejonie ul. Buszkowickiej, od Mostu Brama Przemyska
do wschodniej granicy miasta w dzielnicy II.2. Podwinie,
− od ul. Rosłońskiego do Hotelu „Accademia” przy ul. Wybrzeże Marszałka Józefa
Piłsudskiego w dzielnicy III.3. Prałkowce,
− wzdłuż prawego brzegu w rejonie ogródków działkowych w dzielnicy III.2.
Przekopana 1 do istniejącego wału w rejonie Oczyszczalni Ścieków,
l) modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki San i Wiaru:
− wzdłuż prawego brzegu Sanu od mostu kolejowego wzdłuż ul. Wybrzeże
Prezydenta Wilsona i wzdłuż ul. Sanowej do ul. Szańcowej w dzielnicach II.1.
Wilcze 1 i III.2. Wilcze 2,
− wzdłuż obu brzegów Wiaru na całym przebiegu w granicach miasta
w dzielnicach: III.4. Przekopana i III.4. Bakończyce 2,
m) regulacja potoków Jawor i Sielec:
− wzdłuż lewego brzegu potoku Jawor na całym przebiegu w granicach miasta
wzdłuż ul. Sobótki i ul. Herburtów w dzielnicy III.3. Pikulice,
− wzdłuż prawego brzegu potoku Jawor na całym przebiegu w gminie Przemyśl,
− wzdłuż obu brzegów potoku Sielec, szczególnie w kontekście postępu procesów
inwestycyjnych w dzielnicach III.4. Bakończyce Dolne i III.4. Bakończyce 2.
n) konserwacja i rozbudowa systemów melioracyjnych,
o) modernizacja istniejących i budowa nowych systemów odwadniania dróg,
p) zabezpieczenie przeciwpowodziowe Oczyszczalni Ścieków,
q) wprowadzenie innych rozwiązań technicznych umożliwiających obsługę
w infrastrukturę techniczną obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
r) prowadzenie produkcji rolnej w sposób dopuszczalny dla sąsiedztwa rzek i potoków,
s) zapewnienie właściwej przepustowości małych cieków wodnych,
t) ograniczenia w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
i stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego warunkujące lokalizację zabudowy od zastosowania zabezpieczeń
przeciwpowodziowych.
Dopuszcza się również inne rozwiązania techniczne wynikające z alternatywnych programów
ochrony przeciwpowodziowych w skali makroregionalnej, na przykład ochrona poprzez
budowę zbiorników retencyjnych lub zbiorników suchych w górnych częściach Sanu i
w konsekwencji zmniejszenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na terenie miasta.
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Rys. Nr 14 – Kierunkowe inwestycje ochrony Przeciwpowodziowej
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10.2. OBSZARY ZAGROZONE OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
Na terenie miasta Przemyśla występują obszary, na których ze względu na budowę
geologiczną i rzeźbę mogą pojawiać się osuwiska. Osuwiska są na terenie miasta Przemyśla
poważnym zagrożeniem. Na obszarze miasta zarejestrowano łącznie 124 osuwiska, o łącznej
powierzchni 446,45 ha co stanowi prawie 10 % powierzchni całej gminy.
Często zagrażają obiektom budowlanym. Występują lokalnie i związane są najczęściej
z podcięciem skarp przez drogi lub budowę budynków. W ostatnich latach powodowane są
przez płytkie wody stokowe. Identyfikacja osuwisk zaobserwowanych oraz nowo
pojawiających się – wymaga współpracy ze służbami geologicznymi.
W ramach Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej – SOPO, ogólnopolskiego programu
Państwowego Instytutu Geologicznego, którego celem jest rozpoznanie, udokumentowanie
i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie
zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego
i powierzchniowego na wybranych osuwiskach, opracowano „Mapę osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowym dla miasta Przemyśla”. Na w/w mapie zidentyfikowane
zostały osuwiska: aktywne ciągle, okresowo aktywne i nieaktywne a także tereny zagrożone
ruchami masowymi co zostało również przedstawione na rysunku Studium.
Rozpoznane na terenie miasta obszary osuwisk oraz zagrożone ruchami masowymi obejmują
głównie:
− obszary stoków Winnej Góry,
− obszary stoków Krzemieńca i Kruhela,
− obszary wzgórz w południowej części miasta, w dzielnicy Zielonka,
− obszary na stokach w dzielnicy Lipowica.
1) Osuwiska aktywne
Charakteryzują się wyraźną rzeźbą oraz występowaniem zespołu elementów rzeźby
wewnątrz osuwiskowej jak: szczeliny i spękania, zerwanie darni, świeże
i przemieszczające się nierówności terenu. W osuwiskach takich obserwuje się spękania
budynków, przechylenie się słupów energetycznych i telefonicznych oraz uszkodzenia
nawierzchni dróg, a w przypadku dróg polnych i leśnych ich zaciskanie lub
przemieszczenia.
Obszary osuwisk aktywnych nie nadają się pod jakiekolwiek budownictwo, gdyż
stabilizacja takich terenów jest kosztowna i nie daje gwarancji zahamowania procesów
osuwiskowych.
2) Osuwiska okresowo aktywne
To obszary, na których w chwili obecnej nie występuje grawitacyjne przemieszczanie
gruntów, ale występują ślady niedawnych zsuwów lub istnieją relacje świadków, którzy
takie zsuwy obserwowali. Osuwiska aktywne charakteryzują się wyraźną rzeźbą oraz
występowaniem zespołu elementów rzeźby wewnątrz osuwiskowej jak w osuwiskach
aktywnych. W osuwiskach takich obserwuje się zniszczenia budynków i budowli jak
w osuwiskach aktywnych.
3) Osuwiska nieaktywne
Obejmują obszary objęte ruchami osuwiskowymi, na których w ciągu co najmniej
ostatnich 50 lat nie wystąpiło przemieszczenie gruntów. Na obszarach osuwisk
nieaktywnych w czasach historycznych, prawdopodobieństwo uaktywnienia jest
stosunkowo niewielkie, w pozostałych przypadkach możliwość taka istnieje.
Uaktywnienie się osuwisk może nastąpić w wyniku zaburzenia równowagi poprzez np.
prowadzenie prac budowlanych na dużą skalę, składowanie nasypów lub zmianę
stosunków wodnych.
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W planach zagospodarowania przestrzennego obszary osuwisk nieaktywnych powinny
być wyłączone z budownictwa mieszkaniowego wielokondygnacyjnego i obiektów
użyteczności publicznej oraz innych dużych obiektów.
W wyjątkowych przypadkach jest możliwe dopuszczenie zabudowy, w tym budownictwa
mieszkaniowego niskokondygnacyjnego pod warunkiem wykonania dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej i potwierdzenia w nich możliwości zabudowy. Badania takie
powinny być przeprowadzone na obszarze całego osuwiska, a nie tylko „działki
budowlanej”, która stanowi część osuwiska. Ostateczną decyzję co do zasięgu
niezbędnych badań podejmuje organ administracji właściwy do spraw geologii.
Dokumentacja taka powinna zawierać zalecenia dotyczące metody prowadzenia prac
budowlanych oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń tak, aby projektowana
inwestycja nie naruszyła równowagi w gruncie i nie spowodowała uaktywnienia się
osuwisk. Tereny już zabudowane, na których występują tego typu osuwiska powinny
podlegać kontroli przy wykonywaniu wykopów, nasypów lub prac powodujących zmianę
stosunków wodnych.
4) Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi
Są to obszary, na których, w przypadku naruszenia stateczności stoków, mogą utworzyć
się osuwiska. Na obszarach tych budownictwo mieszkaniowe może być dopuszczone pod
warunkiem wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej lub geotechnicznej i
spełnienia zawartych w nich zaleceń dotyczących warunków prowadzenia prac
budowlanych oraz zabezpieczeń.
Obszary, na których występują ruchy masowe i obszary zagrożone takimi ruchami zostały
oznaczone na rysunku Studium z rozróżnieniem ze względu na charakter zagrożenia.
W przypadku osuwisk aktywnych zaleca się zieleń nieurządzoną, w przypadku pozostałych
form można stosować zalesienie/zakrzewienie (lub zieleń urządzoną), które bardzo często
dobrze wpływa na stabilizację osuwisk. Rolne przeznaczenie działek też może być stosowane,
ale należy się liczyć z faktem utrudnienia wszelkich prac rolniczych na obszarach osuwisk
aktywnych i okresowo aktywnych.
Dla terenów gdzie występują osuwiska, a w planach miejscowych wskazuje się je do
zainwestowania, to wskazanie to powinno być przeanalizowane i skorygowane. Nadrzędne
znaczenie stanowi tutaj uwarunkowanie związane z osuwaniem się mas ziemnych, które
należy każdorazowo weryfikować przy przeznaczeniu danego terenu do zainwestowania.
W przyszłości w ramach projektu SOPO zostaną udostępnione Karty Rejestracyjne dla
wszystkich osuwisk i terenów zagrożonych, które określą m.in. możliwości wystąpienia
dalszych ruchów masowych i możliwości zabezpieczenia osuwiska.
Obszary, na których występują osuwiska pokazano na rys. nr 15.
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Rys. Nr 15 Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych
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11. OBSZARY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY I Z OGRANICZENIAMI
W ZABUDOWIE
11.1.OBSZARY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH
1) Z przepisów odrębnych związanych z zagrożeniami powodzią i ruchami mas
ziemnych wynika zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej w obszarach
bezpośredniego zagrożenia powodzią i na terenach osuwisk aktywnych – patrz
rozdział 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
2) Z przepisów wykonawczych do ustawy o prawie geologicznym i górniczym,
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
w obszarze górniczym gazu ziemnego obowiązuje zakaz zabudowy w określonych
strefach od odwiertów gazowych i w strefach wzdłuż gazociągów górniczych
i przesyłowych,
3) Z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wynika zakaz lokalizacji
zabudowy na terenach lasów (poza związanymi z produkcją leśną).
4) Z przepisów: ustawy o transporcie kolejowym, przepisów wykonawczych
o odległościach od terenów kolejowych, przepisów wykonawczych dotyczących
lokalizacji obiektów budowlanych, przepisów wykonawczych z zakresu ochrony
środowiska dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu, wynikają ograniczenia
dla zabudowy i zagospodarowania terenów w sąsiedztwie linii kolejowych i terenów
kolejowych.
11.2.OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO I KULTUROWO
Szczególnie cenne przyrodniczo tereny Podstawowego Systemu Przyrodniczego
Miasta, zakwalifikowane w planach miejscowych jako tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej przeważnie posiadają ustalenia ograniczające możliwości zabudowy do
systemu komunikacji, sieci infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury
związanej z funkcją rekreacyjną, patrz rozdział 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY
ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU
I UZDROWISK.
Cały Zespół Forteczny Twierdzy Przemyśl w zasadzie jest chroniony przed zabudową
kubaturową, możliwa jest zmiana sposobu użytkowania niektórych istniejących
obiektów na cele związane z rekreacją i kulturą oraz uzupełnienia dla nowej zabudowy
podporządkowanej funkcjom rekreacyjnym, patrz rozdział 5. OBSZARY I ZASADY
OCHRONY
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.
11.3.GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Na terenie miasta występują wojskowe tereny zamknięte, związane
z infrastrukturą kolejową PKP oraz inne. Powierzchnia terenów zamkniętych obejmuje
łącznie 96 działek gruntowych o łącznej powierzchni 134,30 ha.
Przeznaczenia ww. działek w stanie istniejącym jest następujące:
− działki przy ul. 29 Listopada, Okrzei stanowiące własność Skarbu Państwa i będące
w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Lublinie użytkowane zgodnie z decyzją Ministra Obrony
Narodowej Nr 264/MON z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia terenów
zamkniętych w resorcie obrony narodowej (z późniejszymi zmianami).
− działki infrastruktury kolejowej obejmujące dworzec PKP, stację Przemyśl-Zasanie
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oraz odcinek magistrali kolejowej E-30, linie kolejową nr 102 Przemyśl
– Hermanowice, linie kolejowe nr 120 i 123 Przemyśl – Krówniki stanowiące
własność Skarbu Państwa i będące w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei
Państwowych S.A.
− działki przy ul. A. Mickiewicza stanowiące własność Skarbu Państwa i będące
w trwałym zarządzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
Granice stref ochronnych terenów zamkniętych pokrywają się z granicami ich działek
ewidencyjnych.
Granice terenów zamkniętych pokazano na rys. nr 16.
Wymienione powyżej obszary oraz pozostałe tereny z ograniczeniami w zabudowie
omówiono również w Studium w części „UWARUNKOWANIA” w rozdziale 2.9.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW
GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
oraz w rozdziale 2.10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA
OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH.
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Rys. Nr 16 - Granice terenów zamkniętych

88

12. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA.
Celem strategicznym w rozwoju miasta jest stworzenie sprawnego systemu
transportowego zapewniającego:
− dostępność komunikacyjną miasta w układzie międzynarodowym, krajowym
i regionalnym,
− sprawność układów tranzytowych opartych głównie na drogowych obwodnicach
miasta i kolei,
− sprawność układu ulic miejskich z segregacją ruchu zbiorczego i lokalnego,
zapewniającego dostępność komunikacyjną dzielnic, szczególnie dla transportu
publicznego,
− zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ulic i mieszkańców poprzez stałą
modernizację układu komunikacyjnego i podnoszenie parametrów technicznych
dróg,
− zapewnienie alternatywnego systemu komunikacji publicznej z wykorzystaniem tras
kolejowych,
− budowę ciągów pieszych, pieszo- rowerowych i rowerowych dla rekreacji i jako
alternatywnego w stosunku do transportu publicznego systemu połączeń
komunikacyjnych międzydzielnicowych i lokalnych,
− stopniową eliminację ruchu samochodowego w terenach rekreacyjnych miasta
oraz w zabytkowym centrum miasta, w których powinien dominować ruch pieszy
i rowerowy.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Przemyśla utrzymano
podstawowy i kierunkowy układ komunikacyjny (główny system transportowy miasta)
przyjęty w dotychczasowym Studium, na który składają się istniejące i projektowane ulice
główne i ruchu przyspieszonego i zbiorcze oraz marginalnie lokalne i dojazdowe, co jest
wyrazem konsekwencji i trwałości przyjętych rozwiązań projektowych, jak również
wskazano pożądane kierunki rozwoju układu dla realizacji celów strategicznych.
W Studium, jako nadrzędny cel operacyjny w zakresie rozwoju systemów komunikacji
ustala się konieczność opracowania „Planu rozwoju sieci drogowej dla Miasta Przemyśla”,
jako dokumentu o wieloletniej perspektywie zapewniającego profesjonalność przyjętego
modelu systemu transportowego. Zalecenia i propozycje zawarte w Studium są wynikiem
zapotrzebowania na połączenia komunikacyjne w wewnętrznym układzie funkcjonalno
-przestrzennym miasta i w zewnętrznym układzie komunikacji międzynarodowej, krajowej
i regionalnej.
12.1. KIERUNKI ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO.
Główny system komunikacji drogowej w mieście stanowią:
1) Drogi główne o ruchu przyśpieszonym (klasy GP) i główne (klasy G):
− trasa: obwodnicy północno-wschodniej od granicy miasta ul. Krakowskiej poprzez
ul. Aleja Wolności, Most Brama Przemyska, ul. Aleja Solidarności,
ul. Wincentego Pola do Ronda Kresowian przy ul. Lwowskiej,
− trasa: od ul. Lwowskiej do granicy miasta z kontynuacją do przejścia granicznego
w Medyce,
− trasa: obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od ul. Lwowskiej do
ul. Słowackiego wraz z rondem przy ul. Słowackiego i dalej do granic miasta
z kontynuacją do przejścia granicznego w Malhowicach,
− trasa: od ul. Jagiellońskiej (od skrzyżowania z ul. Wybrzeże Prezydenta Wilsona do
Placu Na Bramie), Mickiewicza, Zana, Dworskiego, Siemiradzkiego do Ronda
Kresowian przy ul. Lwowskiej,
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− trasa: od ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Jagiellońska,
ul. Wybrzeże Prezydenta Wilsona, ul. Sanowa, ul. Rodziny Bystrzyckich do
ul. Aleja Solidarności,
− trasa: od granicy miasta, ul. Węgierska, ul. Grunwaldzka do ul. Rzecznej poprzez
projektowany most na Sanie do połączenia z ul. Sanocką (droga krajowa nr 28).
Klasy techniczne dróg głównych po modernizacji mogą ulec zmianie.
W okresie perspektywicznym konieczna jest budowa obwodnicy zachodniej miasta poza
granicami miasta, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2) Drogi zbiorcze (Z):
− ciąg ulic: Krakowska - Jana III Sobieskiego - 3-go Maja - most im. Orląt
Przemyskich do drogi krajowej nr 28,
− trasa: od ul. St. Augusta, ul. Borelowskiego, poprzez most im. Siwca,
ul. Bohaterów Getta, ul. Wincentego Pola (dawna tzw. mała obwodnica miejska) do
skrzyżowania z obwodnicą północno-wschodnią przed wiaduktem kolejowym,
− trasa: od ul. 3-go Maja, ul. 29 Listopada, ul. Zadwórzańskiej do północno
-wschodniej obwodnicy,
− trasa: od ul. Wysockiego, ul. Wołodyjowskiego do ul. Węgierskiej poprzez nową
przeprawę mostową w rejonie dzielnicy Ostrów (z uwzględnieniem alternatywnej
lokalizacji mostu ze względu na przebieg istniejących gazociągów wysokoprężnych
i konieczność uwzględnienia stref kontrolowanych od tych gazociągów)
- z połączeniem do ul. Sanockiej (droga krajowa nr 28) poprzez ul. Rosłońskiego,
− trasa: od Placu Na Bramie, ul. Słowackiego do Ronda obwodnicy południowo
-wschodniej (droga wojewódzka nr 885),
− odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Rzecznej do Placu Konstytucji,
− trasa: ul. Armii Krajowej, ul. Wysockiego do granicy miasta,
− trasa: ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Armii Krajowej,
− ulica Opalińskiego do ul. Paderewskiego,
− ulica Krasińskiego od Placu Konstytucji do skrzyżowania z ul. Borelowskiego,
− ulica Bielskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Chrzanowskiej z połączeniem
z ul. Paderewskiego,
− ulica Św. Jana Nepomucena od ul. Grunwaldzkiej do ul. 3-Maja,
− ciąg ulic: Salezjańskiej, Biskupa Glazera i Gen. Sikorskiego od ul. Grunwaldzkiej
do ul. Bielskiego,
− ulica Bolesława Śmiałego od ul. Biskupa Glazera do ul. Okrzei,
− ciąg ulic: Leszczyńskiego i Łukasińskiego,
− ciąg ulic: Jasińskiego, Topolowa i Ofiar Katynia,
− ciąg ulic: Sieleckiej i Wiklinowej z ul. Obozową,
− ciąg ulic: Przemysława i Grochowska (na odcinku od ul. Przemysława do
ul. Potokowej) z ul. Ziemowita,
− odcinek ul. Pasteura od ul. Ziemowita do południowo-zachodniej granicy miasta,
− ciąg ulic: Stefana Batorego od ul. Lwowskiej przez ul. Bakończycką do
ul. Słowackiego,
− ulica Gurbiela do ul. Bolesława Chrobrego,
− trasa: ul. Rogozińskiego z ul. Buszkowicką do granicy miasta,
− ulica Konopnickiej (z nowym odcinkiem drogi) od ul. Bohaterów Getta do
obwodnicy północno-wschodniej wraz z ul. Św. Andrzeja Boboli,
− ciąg ulic: Dworskiego i Nestora do rampy przez tory przy ul. Batorego,
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− ulica Ułańska z nowym odcinkiem ul. Stawowej wzdłuż torów kolejowych na
Bakończycach (ujęta w obowiązujących mpzp „Bakończyce III/04”
i Słowackiego I/05”),
− ciąg ulic: Herburtów i Sobótki do zachodniej granicy miasta w kierunku Pikulic
(ujęte w obowiązującym mpzp „Herburtów II/05”),
− nowe odcinki dróg w dzielnicy Herburtów i przez ul. Piastowską (ujęte
w obowiązującym mpzp „Herburtów II/05”, „Pikulice I”),
− nowe odcinki dróg w dzielnicy Zielonka m. in. połączenie ul. Grochowskiej
z ul. Pasteura,
− ulica Ofiar Katynia oraz pozostałe drogi przy wschodniej granicy miasta (ujęte
w obowiązującym mpzp „Strefa Gospodarcza II”),
− ulica Przemysłowa wzdłuż torów kolejowych na Bakończycach (ujęta
w obowiązujących mpzp „Bakończyce III/04” i Słowackiego I/05”),
− ulica Południowa z połączeniem do ul. Fabrycznej (ujęta w obowiązującym mpzp
„Herburtów II/05”).
Klasy techniczne dróg zbiorczych po modernizacji mogą ulec zmianie.
3) Skrzyżowania typu rondo.
Istniejące skrzyżowania typu rondo:
− Rondo Padeborn - skrzyżowanie ulic: Lwowska, Batorego, Heidi Wernerus
-Neumann,
− Rondo Ofiar Wołynia - skrzyżowanie ulic: Sanowa, Kopernika, Brudzewskiego,
− Rondo Kresowian - skrzyżowanie ulic: Lwowskiej, Al. Solidarności, Zana,
− Rondo Hermana Libermana - skrzyżowanie ulic: Jasińskiego, Batorego.
Rodzaje planowanych skrzyżowań (rondo, skrzyżowanie skanalizowane, skrzyżowanie
bezkolizyjne dwupoziomowe) zostaną rozstrzygnięte na etapie przygotowania
inwestycji.
Propozycje lokalizacji nowych skrzyżowań typu rondo to:
− skrzyżowanie ulic: Lwowskiej i 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty,
− skrzyżowanie ulicy Słowackiego i z obwodnicą południowo-wschodnią (w mpzp
„Południowo-wschodnia obwodnica Miasta Przemyśla”),
− skrzyżowanie ulic: Lwowskiej i Ofiar Katynia,
− skrzyżowanie ulic: Jagiellońskiej i Sportowej.
4) Drogi lokalne i dojazdowe.
W Studium nie pokazano dróg klasy lokalnej i dojazdowej ze względu na ich lokalny
charakter w jednostkach przestrzennych. Istniejący układ dróg dojazdowych wymaga
uzupełnienia, zwłaszcza w dzielnicach III.1. Ostrów, III.1. Lipowica 2, III.4.
Bakończyce Dolne, III.3. Pikulice, III.4. Przekopana 2, w terenach objętych
obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza „Lipowica I”,
„Bielskiego I”, „Ostrów I”, „Heburtów II/05”, „Strefa Gospodarcza I” i „Strefa
Gospodarcza II”.
Klasy dróg lokalnych i dojazdowych po modernizacji mogą ulec zmianie. Przebiegi
dróg nowoprojektowanych oraz ich klasy techniczne na poziomie lokalnym będą
rozstrzygane w miejscowych planach w zależności od przeznaczenia terenów.
5) Ścieżki rowerowe.
Ścieki rowerowe zlokalizowane są głównie w ciągu istniejących dróg tj. obustronnie
wzdłuż obwodnicy północno-wschodniej miasta (ulice: Aleja Solidarności, Aleja
Wolności, Most Brama Przemyska) z dojazdami oraz wzdłuż ulic: Lwowskiej (w rejonie
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Castoramy i Tesco), Mogilnickiego, Brudzewskiego, Zadwórzańskiej oraz Ofiar Katynia,
a także wzdłuż ul. 22 Stycznia (od Mostu Orląt Przemyskich do Basenu Miejskiego).
Podstawowymi środkami prowadzącymi do propagowania ruchu rowerowego, będą
następujące przedsięwzięcia:
− ujęcie w „Planie rozwoju sieci drogowej dla Miasta Przemyśla” problematyki ruchu
rowerowego z uwzględnieniem stref ruchu uspokojonego dotyczącej dopuszczalne
prędkości dla użytkowników dróg, w tym rowerów,
− na ulicach osiedlowych budowa progów poprzecznych, ograniczających prędkość,
− przekształcenie wybranych ulic na ciągi piesze lub pieszo-jezdne, z dopuszczeniem
ruchu rowerowego,
− budowa systemu parkingów, wypożyczalni i przechowalni rowerów,
− budowa systemu parkingów strategicznych, turystycznych, ogólnomiejskich.
Na terenie Miasta Przemyśla planuje się budowę ścieżek rowerowych w ramach Projektu
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” i w ramach Programu „Błękitny San - szlak
rowerowy”.
W ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie Miasta Przemyśla
planuje się budowę ścieżek rowerowych (z włączeniem istniejącego odcinka wzdłuż
ul. 22 Stycznia) o łącznej długości 6 300 m. W ramach tego projektu planowana jest
budowa kładki pieszo-rowerowej o długości około 145 m i szerokości 3,0 m, będzie ona
łączyć dwie nabrzeżne aleje spacerowe położone wzdłuż rzeki San tj. ul. Wybrzeże
Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II.
W ramach Programu „Błękitny San - szlak rowerowy” planuje się budowę ścieżek
rowerowych od ul. Ostrowskiej nabrzeżem Sanu z przejściem do ul. Wybrzeże Ojca
Świętego Jana Pawła II poprzez projektowaną kładkę pieszo-rowerową na wysokości
ul. Żeromskiego z przejazdem na prawy brzeg rzeki San i dalej poprzez zjazd z kładki
nabrzeżem Sanu w kierunku Mostu Siwca, z wjazdem w obrębie mostu kolejowego na
wał ziemny i dalej przez wał ziemny do wysokości Ronda Ofiar Wołynia z rozwidleniem
i możliwością połączenia z istniejącą ścieżką wzdłuż ul. Sanowej obok Galerii Sanowa
oraz wzdłuż wału ziemnego z przejściem pod Mostem Brama Przemyska obok umocnień
fortecznych Twierdzy Przemyśl do Fortu Szaniec 2 „Wilcze”.
Główne kierunki tras ścieżek rowerowych:
− wzdłuż obwodnicy południowo-wschodniej od ul. Lwowskiej do ul. Słowackiego
i dalej do przejścia granicznego w Malhowicach,
− od obwodnicy północno-wschodniej ul. Zadwórzańską przez ul. 29 Listopada,
− od ul. Grunwaldzkiej przez ul. Rzeczną i projektowanym mostem przez rzekę San
do ul. Sanockiej,
− wzdłuż ul. Okrzei i ul. Paderewskiego do ul. Wysockiego,
− wzdłuż ul. Konopnickiej (z nowym odcinkiem drogi zbiorczej), z włączeniem przez
ul. Św. A. Boboli do obwodnicy północno-wschodniej,
− wzdłuż ul. Wołodyjowskiego do ul. Węgierskiej do ul. Wysockiego,
− od ul. Wołodyjowskiego w kierunku wschodnim do ul. Łętowskiej,
− wzdłuż ul. Bielskiego i ul. Z. Chrzanowskiej,
− wzdłuż ul. Sikorskiego i ul. B. Śmiałego do ul. Paderewskiego,
− wzdłuż ul. Węgierskiej i ul. Grunwaldzkiej do ul. Rzecznej,
− wzdłuż ul. Wysockiego i ul. Armii Krajowej,
− wzdłuż ul. Chrobrego i ul. Gurbiela,
− wzdłuż ul. Monte Cassino od ul. Gurbiela, z przedłużeniem do wiaduktu w rejonie
Szpitala Wojewódzkiego,
− od granicy miasta wzdłuż ul. Buszkowickiej z przejściem w lewo pod Mostem
Brama Przemyska i dalej wzdłuż lewego brzegu rzeki San, w kierunku Mostu
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Siwca z włączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej (w rejonie Basenu
Miejskiego) wzdłuż ul. 22 Stycznia do Mostu Orląt Przemyskich i dalej wzdłuż
ul. Wybrzeża Ojca Świętego Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Żeromskiego,
w rejonie ul. Żeromskiego poprzez projektowaną kładkę pieszo-rowerową
z przejazdem na prawy brzeg rzeki San i dalej poprzez zjazd z wału przy
ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego nabrzeżem Sanu w kierunku tzw. Oczek
Wodnych i ZUW do granicy miasta i dalej w kierunku Gminy Krasiczyn,
od ul. Ostrowskiej nabrzeżem Sanu z przejściem do ul. Wybrzeże Ojca Świętego
Jana Pawła II z dowiązaniem do projektowanej kładki pieszo-rowerowej na
wysokości ul. Żeromskiego z przejazdem na prawy brzeg rzeki San i dalej poprzez
zjazd z kładki nabrzeżem Sanu w kierunku Mostu Siwca, z wjazdem w obrębie
mostu kolejowego na wał ziemny i dalej przez wał ziemny do wysokości Ronda
Ofiar Wołynia z rozwidleniem i możliwością połączenia z istniejącą ścieżką wzdłuż
ul. Sanowej obok Galerii Sanowa, wzdłuż wału ziemnego z przejściem pod
Mostem Brama Przemyska obok umocnień fortecznych Twierdzy Przemyśl do
Fortu Szaniec 2 „Wilcze”,
od projektowanej kładki pieszo-rowerowej kładki pieszo-rowerowej przy
ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego wzdłuż ul. Sanockiej do granic miasta
w kierunku Fortu „Prałkowce”,
wzdłuż ul. Szańcowej, ul. Sybiraków i ul. Przekopaną z dwoma połączeniami
z ul. Lwowską przez ul. Heidi Wernerus-Neumann i ul. Przejazdową,
od ul. Wilczańskiej do ul. Szańcowej (obok Cerkwi p.w. Zaśnięcia NMP),
wzdłuż całej ul. Lwowskiej (obustronnie) do granicy miasta i dalej do przejścia
granicznego w Medyce,
wzdłuż ul. Bohaterów Getta i ul. Wincentego Pola do obwodnicy północno
-wschodniej,
od ul. Klasztornej przez projektowaną kładkę pieszo-rowerową i dalej wzdłuż
ul. Jagiellońskiej do Placu Na Bramie,
wzdłuż ul. Mickiewicza do Ronda Kresowian,
wzdłuż ul. Mariackiej do ul. Wincentego Pola,
wzdłuż ul. Rzeźniczej do ul. Rodziny Bystrzyckich,
wzdłuż ul. Przemysława przez ul. Pasteura i ul. Grochowską i dalej do Fortu
„Helicha”,
wzdłuż ul. Słowackiego od ul. Przemysława do ronda przy ul. Słowackiego przy
wylocie południowo-wschodniej obwodnicy,
wzdłuż ul. Sobótki i ul. Herbutów i dalej do Fortów „Optyń” i „Grochowce”,
wzdłuż ul. Nestora (od rampy przy ul. Mickiewicza wzdłuż torów kolejowych) do
ul. Batorego,
wzdłuż ul. Bakończyckiej i dalej ul. Batorego do Ronda Padeborn przy
ul. Lwowskiej,
od Ronda Hermana Libermana wzdłuż ul. Jasińskiego i ul. Topolową do granicy
miasta,
wzdłuż ul. Ułańskiej i ul. Rolniczej,
wzdłuż ul. Stawowej (wzdłuż nowego odcinka drogi zbiorczej wyznaczonej
w obowiązujących mpzp „Bakończyce III/04” i Słowackiego I/05”),
od ronda przy ul. Słowackiego przy wylocie południowo-wschodniej obwodnicy
przez nowy docinek drogi zbiorczej do ul. Piastowskiej,
wzdłuż ul. Fabrycznej do ul. Piastowskiej,
od składowiska odpadów przy ul. Piastowskiej na północ do ul. Grochowskiej,
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− od składowiska odpadów przy ul. Piastowskiej na południe do ul. Sobótki i dalej do
Fortów „Optyń” i „Grochowce”,
− od ul. Grochowskiej do ul. Pasteura (wzdłuż nowego odcinka drogi zbiorczej
w mpzp „Zielonka II”),
dodatkowo alternatywnie:
− od ul. Węgierskiej przez projektowany most na Sanie (w rejonie ul. Ostrowskiej)
przez ul. Rosłońskiego do ul. Sanockiej,
− w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego trasy: wokół zewnętrznego
pierścienia fortecznego Twierdzy Przemyśl, w kierunku przejść granicznych
z Ukrainą i Słowacją, znaczących ośrodków turystycznych: w Krasiczynie
i Dolinie Sanu, w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, itp.
6) Parkingi.
Lokalizacja parkingów o znaczeniu pondlokalnym:
− przy ul. Krakowskiej przy wjeździe do miasta od strony północnej przy drodze
krajowej nr 77,
− przy ul. Słowackiego przy wjeździe do miasta od strony południowej przy drodze
wojewódzkiej nr 885 (w obowiązującym mpzp „Cegielnia”),
− przy Lwowskiej przy wjeździe do miasta od strony wschodniej przy drodze
krajowej nr 28 (w obowiązującym mpzp „Strefa Gospodarcza II”),
Lokalizacja parkingów ogólnodostępnych:
− przy ul. Krakowskiej przy wjeździe do miasta (po prawej stronie),
− przy ul. Kraszewskiego do obsługi DH „Szpak”,
− przy ul. Słowackiego w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Głównego,
− przy ul. Przemysława przy górnej części Cmentarza Głównego i przy Cmentarzu
Żołnierzy Austro-Węgierskich,
− przy ul. Sanockiej obok stadionu Polonii,
− przy ul. Sanockiej przy dolnej stacji wyciągu narciarskiego,
− przy ul. B. Śmiałego w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Zasańskiego,
− przy ul. Bakończyckiej i przy ul. Pustej,
− przy ul. B. Śmiałego do obsługi Cmentarza Zasańskiego z budynkiem usługowo
-handlowym (planowany w mpzp „Zasanie I”),
− przy nowym Cmentarzu Komunalnym na obrzeżach miasta w rejonie
ul. Buszkowickiej (planowany w mpzp „Potoczki”),
− przy terenach sportowo-rekreacyjnych tzw. Oczek Wodnych przy skrzyżowaniu
zjazdu z planowanego mostu na rzece San z ul. Sanocką (planowany w mpzp
„Oczka Wodne I/05”),
− wzdłuż ul. Bielskiego (planowany w mpzp „Bielskiego I”),
− przy ul. Czarnieckiego (na terenie dworca PKS, planowany w mpzp
„Śródmieście I”),
− przy ul. Czarnieckiego, na dawnych terenach kolejowych (dopuszczony w mpzp
„Śródmieście I”),
− przy zbiegu ul. Czarnieckiego z ul. Wincentego Pola, (planowany w mpzp
„Śródmieście I”),
− przy ul. Słowackiego przy wylocie obwodnicy południowo-wschodniej (planowany
w mpzp „Cegielnia”),
− przy ul. Pasteura na Zniesieniu do obsługi terenów rekreacyjno-sportowych
Wyciągu narciarskiego i przy ul. Grochowskiej,
− przy ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w sąsiedztwie Zakładu „Sanwil”,
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oraz parkingów przy Wielkopowierzchniowych Obiektach Handlowych tj.:
− przy ul. Sanowej podziemny w Galerii Sanowej,
− przy ul. Poniatowskiego przy Tesco,
− przy ul. Lwowskiej przy Castoramie i Tesco,
− przy ul. Nestora przy Lidlu,
− przy ul. Jasińskiego przy PSB Mrówka z dojazdem od ul. Wenryhory,
− przy ul. 29 Listopada przy Centrum Handlowe „Echo” i Lidlu,
− przy ul. Boruty-Spiechowicza przy Tesco,
− przy ul. Sportowej przy ELeclerc-u.
Lokalizacja parkingów dla obsługi ruchu turystycznego:
− na Placu Rybim przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej,
− przy ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Hotelu „Accademia”,
− przy ul. Pasteura przy Kopcu Tatarskim,
− przy ul. Ratuszowej (planowany w mpzp „Stare Miasto I” - podziemny).
Lokalizacja parkingów przy obiektach użyteczności publicznej:
− przy ul. Monte Cassino przy Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu,
− na Placu Legionów przy Dworcu PKP,
− przy ul. Lwowskiej przy Urzędzie Skarbowym w Przemyślu,
− na Placu Dominikańskim przy Starostwie Powiatowym w Przemyślu oraz na
zapleczu z dojazdem od ul. Zaułek Wojaka Szwejka,
− przy ul. Mostowej przy Urzędzie Miejskim w Przemyślu,
− przy ul. Brodzińskiego przy ZUS w Przemyślu,
− przy ul. Waygarta przy Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu,
− przy ul. Słowackiego przy Szpitalu Miejskim w Przemyślu,
− przy ul. Mickiewicza przy Sądzie Rejonowym.
12.2.KIERUNKI ROZWOJU UKŁAD KOLEJOWEGO.
1) Przemyski węzeł kolejowy
W celu podtrzymania roli przemyskiego węzła kolejowego na poziomie usług
krajowych i międzynarodowych, należy dążyć do:
− przywrócenia miastu rangi węzła kolejowego o znaczeniu międzynarodowym
z utworzeniem centrum przewozów łączonych drogowo-kolejowych,
− przywrócenia Dworcowi Głównemu PKP w Przemyślu rangi dworca
międzynarodowego,
− modernizacji magistrali kolejowej E-30 z obiektami technicznymi (remonty
mostów przez San i Wiar, wiaduktu przy ul. Zana itp.) funkcjonującymi na terenie
miasta,
− wykorzystania magistrali kolejowej E-30 dla organizacji komercyjnych
międzynarodowych przewozów turystycznych na trasie Przemyśl - Lwów,
− rekonstrukcji nieczynnej linii kolejowej nr 102 Przemyśl - Malhowice - Ukraina do
organizacji połączeń turystycznych z ośrodkami uzdrowiskowymi na Ukrainie,
m.in. w Truskawcu,
− do wykorzystania turystycznego linii kolejowej nr 102 Przemyśl - Bakończyce
- Malhowice - Krościenko - Użgorod z możliwością połączenia z Zagórzem wraz
z budową nowych przystanków Przemyśl Bakończyce i Przemyśl SSE (w rejonie
Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK
WISŁOSAN”),
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− do sukcesywnego przejmowania terenów i obiektów pokolejowych
oraz przylegających do terenów kolejowych z możliwością ich wykorzystania dla
celów publicznych miasta.
2) Infrastruktura kolejowa na terenie miasta
W celu wykorzystanie infrastruktury kolejowej do celów lokalnego transportu
publicznego, należy dążyć do:
− przejmowania terenów i obiektów pokolejowych oraz przylegających do terenów
kolejowych z możliwością ich wykorzystania dla celów komunikacji publicznej,
− rozbudowy torowisk dla lokalnej sieci szynobusowej.
12.3. ZBIOROWY TRANSPORT PUBLICZNY.
1) Lokalizacje obiektów węzłowych (propozycje):
− węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i PKP/PKS - przy ul. Jagiellońskiej,
− węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej PKS - przy ul. Krakowskiej,
− węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i PKP/PKS - przy ul. Lwowskiej,
− węzeł komunikacji związanej: kolejowo-drogowej - wzdłuż torów kolejowych
w rejonie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„EURO-PARK WISŁOSAN”.
2) Lokalizacje przystanków kolejowych
Propozycje dla miejskiej komunikacji kolejowej (np. szynobusu) w ramach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego:
− Żurawica,
− Przemyśl Zasanie,
− Przemyśl ul. Mickiewicza,
− Przemyśl Bakończyce (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska),
− Przemyśl SSE (w rejonie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”),
− Malhowice (przejście graniczne z Ukrainą).
3) Lokalizacji dworców autobusowych (w tym PKS)
− Przemyśl - Wschodni przy ul. Lwowskiej, pełniący funkcję dworca
międzynarodowego,
− Przemyśl - Zasanie, przy wjeździe do miasta przy ul. Krakowskiej,
− Przemyśl - Centrum przy ul. Czarnieckiego (dopuszczony w obowiązującym mpzp
„Śródmieście I”).
4) Lokalizacje lądowisk
− w rejonie Szpitala Wojewódzkiego,
− na terenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego w rejonie dolnej stacji Wyciągu
narciarskiego.
5) Pozostałe propozycje dla rozwoju transportu publicznego
− budowa turystycznej kolejki linowej lub szynowej nadziemnej wzdłuż pierścienia
wewnętrznego Twierdzy Przemyśl,
− połączenie komunikacyjne pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego Twierdzy
Przemyśl,
− realizacja lokalnych lądowisk w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
połączonych z lotniskami międzynarodowymi w Jasionce i Lwowie oraz
z lotniskiem lokalnym w Łodzince koło Birczy (lądowiska: w rejonie Szpitala
Wojewódzkiego i w rejonie dolnej stacji Wyciągu narciarskiego, biznesowe
i turystyczne w Hurku, Straży Granicznej w Huwnikach oraz lotnisko lądowisko
przy Hotelu w Arłamowie),
− budowa Centrum Logistycznego dla transportu międzynarodowego i krajowego.
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12.4. OGRANICZENIA RUCHU SAMOCHODOWEGO NA STARYM MIEŚCIE
I W ŚRÓDMIEŚCIU DLA POTRZEB TURYSTYKI.
Ze względu na wartości dziedzictwa kulturowego skoncentrowane w obrębie Starego Miasta,
priorytet rozwoju turystyki jako funkcji wiodącej miasta oraz wielokrotnie przekroczone
normy jakości powietrza, należy sukcesywnie ograniczać ruch samochodowy
w historycznym centrum miasta. Proces ten powinien odbywać się etapami wraz postępem
prac rewaloryzacyjnych i rewitalizacji zabudowy.
Proponuje się ograniczenia w ruchu samochodowym, budowę ciągów pieszych oraz
parkingów dla obsługi ruchu turystycznego (w tym wielopoziomowych i podziemnych),
poprzez działania:
1) W Jednostce Przestrzennej I. Stare Miasto:
− ograniczenie w ruchu samochodowym i organizacja ruchu pieszo-jezdnego dla ulic:
Rynek, Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki (wszystkie na całej
długości),
− zastąpienie ciągami pieszo-jezdnymi ulic: Asnyka, A. Fredry, Biskupia, Serbańska,
Katedralna, Śnigurskiego, Zamkowa, Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej,
Jarosława Dąbrowskiego, Władycze, Kapitulna, Plac Katedralny, Karmelicka,
Zaułek Wojaka Szwejka, Plac Czackiego, Plac Niepodległości, Św. Królowej
Jadwigi, Jana Matejki, Zamkowa, Grodzka, Plac Dominikański, Ratuszowa,
Mostowa, Wodna,
− czasowe ograniczenia dla ruchu samochodowego,
− ograniczenia prędkości,
− pierwszeństwo dla ruchu pieszego,
− preferencje
dla
ruchu:
rowerów,
turystycznych
pojazdów
konnych
i turystycznych pojazdów z napędem elektrycznym,
− wyrównanie poziomu chodnika i jezdni,
inne działania:
− wprowadzenie ławek, pomników i instalacji plastycznych i innych elementów małej
architektury sprzyjających ruchowi pieszemu i percepcji walorów zabytków Starego
Miasta,
− wprowadzenie elementów zieleni.
2) w Jednostkach Przestrzennych: I. Stare Miasto i II. Śródmieście:
− wprowadzenie ciągów pieszych:
• trasa łącząca Stare Miasto z parkingami turystycznymi przy ul. Sportowej
i Czarnieckiego przez Kamienny Most,
• pasaż handlowo-usługowy od Kamiennego Mostu, wzdłuż torów kolejowych do
dworca PKP,
• trasa turystyczna wzdłuż murów miejskich,
• tunelami pod torami kolejowymi (dla połączenia ul. Czarnieckiego
i Mickiewicza),
• przejście podziemne pod Placem Na Bramie,
• trasa turystyczna pod Rynkiem.
− wprowadzenie strefy pieszej dla zwiedzania miasta, tras turystycznych dla bryczek
konnych i pojazdów elektrycznych,
− wprowadzenie czasowych stref ruchu pieszego dla organizacji imprez
i koncertów plenerowych,
− ewentualnie wprowadzenie konnych i patroli rowerowych Straży Miejskiej lub Policji
obsługujących Stare Miasto i Park Miejski,
− zapewnienie, w miarę możliwości, miejsc do parkowania: przy obiektach użyteczności
publicznej i obiektach usługowych oraz zespołach mieszkaniowych.
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12.5. OGRANICZENIE RUCHU TRANZYTOWEGO NA STARYM MIEŚCIE
I W ŚRÓDMIEŚCIU
Wybudowanie północno-wschodniej obwodnicy miasta stworzyło możliwość obniżenia klasy
technicznej dróg głównych w ciągu drogi krajowej nr 77 (ul. Krakowska,
3-go Maja, most Orląt Przemyskich) do klasy dróg zbiorczych i przeznaczenia ich do ruchu
miejskiego. Po zrealizowaniu południowo-wschodniej obwodnicy miasta łączącej
ul. Lwowską (droga krajowa nr 28) z ul. Słowackiego do granicy miasta, część
ul. Słowackiego od Placu na Bramie do skrzyżowania z obwodnicą stanie się ulicą zbiorczą.
W Studium przyjęto konieczność wprowadzenia ograniczeń w ruchu tranzytowym
w centrum miasta i skierowanie go na drogi obwodowe.
Proponuje się ograniczenia w ruchu tranzytowym w jednostkach przestrzennych
„I. Stare Miasto” i „II. Śródmieście”: szczególnie na ulicach: Jagiellońska, Plac Na Bramie,
Dworskiego, Siemiradzkiego, Zana (od ul. Mickiewicza do Jasińskiego).
12.6. WYTYCZNE DO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Zaleca się aby podstawowy schemat systemu komunikacji uwzględniał, w miarę możliwości
technicznych wynikających z konfiguracji terenu, istniejącego zainwestowania oraz
ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych:
− ruch pomiędzy strefami: Stare Miasto, Śródmieście, Strefa Ogólnomiejska
i gminami sąsiednimi powinien być zapewniony drogami co najmniej zbiorczymi,
− komunikacja pomiędzy dzielnicami powinna być zapewniona drogami zbiorczymi
i lokalnymi,
− najniższą klasą techniczną w nowych i porządkowanych urbanistycznie istniejących
zespołach zabudowy powinna być droga publiczna dojazdowa, wyjątkowo drogi
wewnętrzne (np. ciągi pieszo-jezdne),
− drogi wewnętrzne, w tym ciągi pieszo-jezdne, jako dojazdy do działek budowlanych,
powinny być stosowane wyjątkowo, w zespołach zabudowy zabytkowej lub innych
istniejących zespołach zabudowy, w których nie ma możliwości poszerzenia
istniejących dróg do parametrów drogi publicznej dojazdowej,
Zalecane standardy w kształtowaniu przestrzeni komunikacyjnej:
− każda dzielnica powinna być dostępna za pomocą środków publicznej komunikacji
zbiorowej,
− każdy obiekt usług publicznych powinien posiadać5 dojazd co najmniej dla
samochodów osobowych, miejsca do parkowania dla personelu i klientów, stojaki dla
rowerów i dostępność dla osób niepełnosprawnych,
− zalecane minimalne ilości miejsc postojowych w zależności od przeznaczenia terenu
lub obiektu:

5

Wyjątek stanowi obszar dzielnicy Stare Miasto ze względu na zwarty system zabudowy historycznej i preferencje dla wykluczenia
ruchu samochodowego,
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Tab. Nr 3 – Ogólne Wskaźniki dotyczące MPZP
Położenie
w strukturze
Zabudowa Zabudowa
MW
MN
przestrzennej
miasta
I. STARE MIASTO
1/
1/
mieszkanie mieszkanie

II. ŚRÓDMIEŚCIE

1/
mieszkanie

1/
mieszkanie

III.STREFA
OGÓLNOMIEJSKA
III.1., III.2., III.4.

1/
mieszkanie

1/
mieszkanie

III. STREFA
OGÓLNOMIEJSKA
III.3.

1/
mieszkanie

1/
mieszkanie

zabudowa
MN/U
1/
mieszkanie
+ 1/ 30 m2
pow. użyt.
1/
mieszkanie
+ 1/ 30 m2
pow. użyt.
1/
mieszkanie
+ 1/ 25 m2
pow. użyt.
1/
mieszkanie
+ 1/ 25 m2
pow. użyt.

zabudowa
P***

zabudowa
U typu A*

zabudowa
U typu B**

brak

1/prac +
1/30m2
pow. użyt.

1/10
uczestników

1/pracownik
+
samochody
ciężarowe
1/pracownik
+
samochody
ciężarowe
dla terenów
rolniczych:
1/prac.
+ ciągniki,
maszyny
rolnicze, itp.

1/prac +
1/30m2
pow. użyt.

1/10
uczestników

1/prac +
1/25m2
pow. użyt.

1/10
uczestników

1/prac +
1/25m2
pow. użyt.

1/prac +
1/pokój
hotelowy,
1/10
uczestników
****

* usługi typu handlowego, rzemieślnicze, gastronomiczne, dla których wyróżnikiem jest
pow. użytkowa
** usługi z zakresu kultury, w których udział uczestników jest czasowy i okazjonalny, np.
muzeum, kino, teatr, kościół, itp., dopuszczalne wykorzystanie do parkowania ulic
*** w zależności od rodzaju produkcji i gabarytów środków transportu
**** dotyczy Parku Sportowo - rekreacyjnego
Inne:
−
−

minimalną szerokość drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do działki
budowlanej ustala się na 5,00 m w liniach rozgraniczających,
dopuszcza się klasyfikację powierzchni parkingów z nawierzchnią biologicznie
czynną trawiastą (szczególnie dla parkingów czynnych okresowo, np. w czasie
imprez masowych).

Informacje o systemie transportowym miasta zawarto na rysunku nr 17.
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13. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
13.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ
1) Cele strategiczne:
a) Zapewnienie spełniającego normy jakościowe i niezawodne zaopatrzenie w wodę
w ramach Projektu pod nazwą: „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności
zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę
z wodociągu miasta Przemyśla” realizowanego poprzez realizację następujących
zadań:
− Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Kruhelskiej, Gołębiej
i J. Kaczmarskiego w dzielnicy III.3. Kruhel,
− Zadanie 2 - Przebudowa ujęcia wód podziemnych na terenie Zakładu
Uzdatniania Wody,
− Zadanie 3 - Modernizacja linii ozonowej wody - dostawa i montaż generatora
ozonu,
− Zadanie 4 - Budowa rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami dla
Zakładu Uzdatniania Wody,
− Zadanie 5 - Modernizacja w zakresie AKPiA dla całego Zakładu Uzdatniania
Wody - monitoring procesów uzdatniania.
b) Poprzez modernizację Zakładu Uzdatniania Wody i budowę wodociągu zostaną
zrealizowane następujące cele szczegółowe, które przyczynią się do realizacji celu
głównego:
− poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego
zaopatrzenia w wodę,
− zapewnienie odpowiedniej i stabilnej jakości wody pitnej,
− poprawa wydajności i efektywności pracy stacji uzdatniania wody,
− unowocześnienie i poprawa sprawności systemu wodociągowego,
− zwiększenie obszaru zaopatrywanego w wodę z wodociągu miejskiego.
c) Realizacja projektu pod nazwą: „Przebudowa jazu piętrzącego na rzece San w km
168+850 na przepławkę dla ryb”, który umożliwi migrację ryb w korycie rzeki San
i obejście przepławki przez kajakarzy oraz umocnienie dna i skarp rzeki w rejonie
przepławki.
d) Realizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy
Lipowica wraz z budową 13 przepompowni.
2) Niezbędne działania inwestycyjne:
− modernizacja obiektów Zakładu Uzdatniania Wody,
− właściwe zagospodarowanie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód
(zmniejszenie zanieczyszczeń do minimum),
− stopniowa likwidacja studni kopanych w obszarach, w których występuje sieć
wodociągowa,
− budowa zbiorników wody pitnej w rejonie osiedla Chrobrego w dzielnicy II.2.
Winna Góra oraz w dzielnicy III.2. Zielonka przy ul. Potokowej,
− budowa przelewów burzowych i zbiorników retencyjnych w celu zmniejszenia
uciążliwości funkcjonowania przepompowni w sytuacjach występowania nagłych
nawałnic deszczowych.
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3) Kierunki rozwoju sieci wodociągowej:
Powinno się zmierzać do zapewnienia zaopatrzenia w wodę nowych terenów
zurbanizowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo
-usługową, dotyczy to dzielnic:
− III.1. - Ostrów,
− III.1. - Lipowica 2,
− III.2. - Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim w kierunku południowo
-wschodnim),
− II.2. - Winna Góra,
− III.2. - Wilcze 2,
− III.2. - Przekopana 1,
− III.4. - Bakończyce Dolne, rejon ul. Ułańskiej i ul. Rolniczej,
− III.4. - Przekopana 2 (za Wiarem),
− III.3. - Pikulice,
− III.3. - Zielonka,
− II.3 - Podgórze, osiedle Wysokie Góry,
− III.3. - Kruhel.
13.2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
1) Niezbędne działania inwestycyjne:
− modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej,
− budowa systemu kanalizacji deszczowej dla całego miasta z zastosowaniem urządzeń
retencji terenowej, gruntowej i zbiornikowej szczególnie w obszarach o trudnych
warunkach terenowych w tym terenach osuwiskowych,
− budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w obszarach gdzie
nie występuje kanalizacja ogólnomiejska lub w obszarach, w których realizacja tej
kanalizacji nie jest możliwa,
− utrzymanie głównych kierunków spływu wód powierzchniowych do istniejących
cieków wodnych dla potrzeb kanalizacji deszczowej,
− stopniowa likwidacja indywidualnych zbiorników bezodpływowych w obszarach,
w których występuje sieć kanalizacyjna,
− realizacja przepompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym przy
ul. Chrzanowskiej, w dzielnicy III.1. - Ostrów,
− realizacja zbiornika retencyjnego na ścieki ogólnospławne z piaskownikiem
z lokalizacją przy przepompowni Zasanie przy ul. Focha, w dzielnicy II.2. - Podwinie,
− realizację zbiornika retencyjnego na ścieki ogólnospławne z kolektorem z lokalizacją
w rejonie ul. 22 Stycznia, w dzielnicy II.2. - Podwinie,
− realizację zbiornika retencyjnego na ścieki ogólnospławne w dzielnicy III.2. - Wilcze,
− realizację dwóch przepompowni w dzielnicy III.4. - Przekopana 2,
− wprowadzenie innych rozwiązań umożliwiających obsługę nowych terenów
systemami kanalizacji zbiorczej,
− przestrzeganie zasad gospodarki ściekowej w ramach obowiązującego obszaru
„Aglomeracji Przemyśl” (uchwała Nr XLIV/904/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 31.03.2014r.)
2) Kierunki rozwoju sieci kanalizacyjnej:
Powinny zmierzać do zapewnienia odbioru ścieków dla nowych terenów
zurbanizowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo
-usługową w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczy to
dzielnic:
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− III.1. - Ostrów,
− III.1. - Lipowica 2,
− III.2. - Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim w kierunku południowo
-wschodnim),
− II.2. - Winna Góra,
− III.2. - Wilcze 2,
− III.2. - Przekopana 1,
− III.4. - Bakończyce Dolne, rejon ul. Ułańskiej i ul. Rolniczej,
− III.4. - Przekopana 2 (za Wiarem),
− III.3. - Pikulice,
− III.3. - Zielonka,
− II.3 - Podgórze, osiedle Wysokie Góry,
− III.3. - Kruhel.
13.3. ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY ORAZ GAZOCIĄGI PRZESYŁOWE
1) Niezbędne działania inwestycyjne:
− rozbudowa sieci gazowych w obszarach dotychczas jej pozbawionych lub
w obszarach, gdzie standard obsługi jest niepełny (zbyt małe przekroje, częste awarie),
− sukcesywna wymiana na nowe, odcinków sieci gazowniczej o zbyt małych
przekrojach w stosunku do obciążenia lub o dużej awaryjności,
− modernizacja gazociągu Ø 700 relacji granica państwa (Ukraina)-Przemyśl-Jarosław
-Rozwadów-Puławy,
− modernizacja gazociągu Ø 600 relacji granica państwa (Ukraina)-Przemyśl-Jarosław,
− modernizacja gazociągu Ø 500 relacji granica państwa (Ukraina)-Przemyśl-Jarosław.
2) Kierunki rozwoju sieci gazowniczej
Powinny zmierzać do zapewnienia gazu nowych terenów zurbanizowanych oraz
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową i przemysłową
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczy to dzielnic:
− III.1. - Ostrów,
− III.1. - Lipowica 2,
− III.2. - Budy,
− II.2. - Winna Góra, osiedle Chrobrego,
− III.2. - Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim w kierunku wschodnim),
− III.2. - Wilcze 2,
− III.2. - Przekopana 1,
− III.3. - Pikulice,
− III.4. - Bakończyce Dolne, rejon ul. Bakończyckiej,
− II.4. - Lwowskie, rejon ul. Batorego,
− III.4. - Przekopana 2,
− III.3. - Zielonka,
− II.3. - Podgórze, osiedle Wysokie Góry,
− III.3. - Kruhel.
Na terenie miasta dopuszcza się prowadzenie prac poszukiwawczych tj. badań geofizycznych
i wierceń za gazem ziemnym i ropą naftową wraz z budową niezbędnej infrastruktury
technicznej związanej z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
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13.4. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
1) Cele strategiczne
a) Podstawowym centralnym źródłem ciepła w mieście pozostaje Ciepłownia Zasanie,
która zaopatruje w ciepło lewobrzeżną i częściowo prawobrzeżną część miasta.
b) W celu poprawy stanu środowiska należy sukcesywnie likwidować na terenie miasta
tradycyjne, węglowe źródła ogrzewania zasobów mieszkaniowych, szczególnie
w dzielnicach Stare Miasto i Śródmieście.
c) Dla pozostałych części miasta poza zasięgiem obsługi Ciepłowni Zasanie ustala się
obowiązek wprowadzenie zintegrowanego systemu ogrzewania dla zespołów
budownictwa wielorodzinnego, z dopuszczeniem lokalnych źródeł ciepła opartych na
technologiach proekologicznych dla innych funkcji w obszarach inwestycyjnych
z zastrzeżeniem ograniczenia ilości źródeł ciepła do 1 źródła/1 inwestycję, zgodnie
z przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego i dyrektywami unijnymi
w sprawie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.
2) Niezbędne działania inwestycyjne:
− rozbudowa sieci rozdzielczej przy ul. Sportowej w kierunku Starego Miasta i ulicą
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego - przejście nad rzeką San do
ul. Grunwaldzkiej - stworzenie dużego pierścienia zasilającego prawo- i lewobrzeżną
część miasta z obu źródeł,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku dzielnicy III.1. - Ostrów,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku dzielnicy III.1. - Lipowica 2,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku dzielnicy III.2. - Wilcze 2,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku dzielnicy III.2. - Przekopana 1,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku dzielnicy III.4. - Bakończyce Dolne, rejon
ul. Bakończyckiej,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku dzielnicy III.4. - Bakończyce 2,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej po obu stronach ul. Słowackiego, w dzielnicach
II.3. - Podgórze i III.4. - Bakończyce 2,
− rozbudowa sieci ciepłowniczej po obu stronach ul. Lwowskiej, w dzielnicach III.2.
- Przekopana 1 i III.4. - Przekopana 2,
− budowę sieci ciepłowniczych z nowych źródeł ciepła.
3) Kierunki rozwoju sieci ciepłowniczej
Powinny zmierzać do zapewnienia energii cieplnej dla nowych terenów zurbanizowanych
i przewidzianych do uciepłownienia oraz przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
i mieszkaniowo-usługową w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
dotyczy to dzielnic:
− III.1.- Ostrów, rejon ul. Węgierskiej,
− III.1. - Lipowica 2,
− II.1. - Lipowica 1, rejon ul. Bielskiego,
− III.2. - Budy,
− II.2. - Winna Góra, osiedle Chrobrego,
− III.2. - Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim w kierunku wschodnim),
− II.2. - Podwinie,
− II.2. - Wilcze 1,
− III.2.- Wilcze 2,
− III.2. - Przekopana 1,
− II.4. - Lwowskie, rejon ul. Jasińskiego,
− III.4. - Przekopana 2,
− III.4. - Bakończyce 2, dawna wieś Sielec i rejon ul. Topolowej,
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−
−
−
−

III.4. - Bakończyce Dolne, rejon ul. Bakończyckiej, ul. Ułańskiej i ul. Rolniczej,
III.3. - Pikulice,
II.3. - Podgórze, osiedle Wysokie Góry, Zniesienie,
I. - Stare Miasto, kwartał Podzamcze, rejon ul. Wybrzeże Marszałka Józefa
Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza,
− III.3. - Prałkowce, rejon ul. Sanockiej,
− III.3. - Zielonka,
− III.3. - Kruhel.

13.5. ELEKTROENERGETYKA
1) Niezbędne działania inwestycyjne:
− utrzymanie i modernizacja sieci WN w granicach obecnych obszarów ograniczonego
użytkowania,
− zapewnienie zasilania w energię elektryczną nowych terenów zurbanizowanych
przez budowę nowych linii SN i NN oraz stacji transformatorowych i rozdzielni SN
(w miejscach przeznaczonych na te cele w MPZP),
− sukcesywna budowa nowych sieci elektroenergetycznych kablowych, zwłaszcza
w nowych terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo
-usługową,
− likwidacja ograniczeń w rozwoju terenów zabudowanych od sieci napowietrznych
w terenach zurbanizowanych przez zmiany ich tras lub technologii przesyłania
energii (zmiana obowiązujących przepisów, wg których zmiany w istniejących
sieciach odbywają się kosztem i staraniem wnioskodawcy).
2) Kierunki rozwoju sieci elektroenergetycznej
zmierzać powinny do zapewnienia obsługi elektroenergetycznej na nowych terenach
zurbanizowanych i przewidzianych do uzupełnienia, są to:
− III.1. - Ostrów,
− III.1. - Lipowica 2,
− III.2. - Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim w kierunku południowo
- wschodnim),
− II.2. - Winna Góra,
− III.2. - Wilcze 2,
− III.2. - Przekopana 1,
− III.4. - Bakończyce Dolne, rejon ul. Ułańskiej i ul. Rolniczej,
− III.4. - Przekopana 2 (za Wiarem),
− III.3. - Pikulice,
− III.3. - Zielonka,
− II.3 - Podgórze, osiedle Wysokie Góry,
− III.3. - Kruhel,
oraz pozostałe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo
-usługową w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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13.6. TELEKOMUNIKACJA I TELEINFORMATYKA
1) Kierunki rozwoju telekomunikacji i teleinformatyki:
− modernizacja i rozbudowa istniejących sieci systemu stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej, opartej na okablowaniu konwencjonalnym oraz na nowoczesnych
liniach światłowodowych, w tym dla aglomeracji przemyskiej,
− zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej na nowych terenach zurbanizowanych,
przez operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej,
− modernizacja i rozbudowa istniejących cyfrowych central telefonicznych, kabli
magistralnych i abonenckich,
− monitorowanie wizyjne głównych placów i skrzyżowań w mieście,
− rozwój nowoczesnych systemów teleinformatycznych, m.in. szerokopasmowy dostęp
do Internetu (internet satelitarny, radiowy, kablowy),
− na terenach objętych strefami ochrony krajobrazu należy unikać lokalizacji masztów
telekomunikacyjnych wolnostojących lub umieszczać nadajniki i odbiorniki na
istniejących obiektach budowlanych (np. wieże kościelne, budynki wysokie itp.).
13.7. GOSPODARKA ODPADAMI
1) Cele strategiczne:
− zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,
− zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,
− minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie,
− zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie,
− bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów,
− wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
2) Niezbędne działania inwestycyjne:
− budowa nowych kwater nr V, VI i VII na składowisku odpadów przy
ul. Piastowskiej,
− budowa sortowni odpadów i kompostowni odpadów biodegradowalnych w ramach
zakładu biologicznie-mechanicznego przetwarzania odpadów w rejonie składowiska
odpadów przy ul. Piastowskiej,
− budowa stałych punktów zbiórki odpadów takich jak: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe itp.
− likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” w tym dzikich składów azbestu oraz
porządkowanie tych terenów,
− budowa Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy składowisku,
− rekultywacja starego składowiska z odgazowaniem całego obszaru,
− budowa ponadlokalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Młyny-Jarosław
-Przemyśl”, w jego obszarze działania wybudowane będą dwie stacje
przeładunkowe, a składowiskami centralnymi przewidzianymi do rozbudowy będą
składowiska w Przemyślu i Młynach,
− wyznaczenie punktu składowania śniegu z ulic, placów i parkingów.
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13.8. ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
1) Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii:
− zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie zużycia energii
pierwotnej,
− wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez opracowanie programów
wykonawczych energetycznego wykorzystania biomasy, rozwoju energetyki wodnej,
słonecznej oraz programu rozwoju wykorzystania energii geotermalnej,
− inwentaryzacja zasobów energii odnawialnej i niezbędnej infrastruktury,
− preferencje dla wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania mieszkań i obiektów
użyteczności publicznej,
− wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej z biogazu na składowisku
odpadów i w oczyszczalni ścieków,
− przystosowanie lokalnych kotłowni do opalania innymi nośnikami energii,
− na obszarze miasta nie przewiduje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej przedstawiono na rys. nr 18.
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Rys. Nr 18 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej
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14. OBSZARY PROBLEMOWE
W Studium w części „UWARUNKOWANIA” zidentyfikowano obszary problemowe
dotyczące:
1) Środowiska:
− tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
− obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych.
2) Infrastruktury:
− obszary o słabej dostępności infrastruktury technicznej,
− obszar „Starego Miasta” o wysokiej uciążliwości ruchu kołowego.
3) Konfliktów funkcjonalno – przestrzennych:
− ogrody działkowe kolidujące z istniejącą lub projektowaną zabudową,
− obszary inwestycyjne Strefy Gospodarczej położone w bliskim sąsiedztwie rezerwatu
„Szachownica w Krównikach”.
Zostały one omówione w odpowiednich tematycznie rozdziałach niniejszej części Studium,
w których wskazano dopuszczalne formy zagospodarowania i przeznaczenia tych terenów,
w szczególności w obszarach zurbanizowanych.
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II. KIERUNKI
ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
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II. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
W niniejszej części Studium przyjęto następujące zasady odczytywania przeznaczenia
terenów w jednostkach przestrzennych:
− Wszystkie ustalenia przestrzenne wyrażone poprzez oznaczenia kolorystyczne oraz
symbole literowe i liczbowe na mapach poszczególnych dzielnic są identyczne jak na
mapie zbiorczej „Kierunki Zmian w Przeznaczeniu Terenów” będącej załącznikiem
nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie……………………………....................... .
− Dla poszczególnych terenów w dzielnicach przyjęto, że ich przeznaczenie opisane
w części tekstowej odpowiada na rysunku obszarowi w granicach konturu o tym
samym kolorze i symbolu literowym. Jeśli pomimo tego samego podstawowego
przeznaczenia na danym terenie obowiązują inne ustalenia, takie tereny wyróżniono
dodatkowo symbolem liczbowym.
− Dla obszarów osuwiskowych i zagrożonych ruchami masowymi granica terenu z jego
przeznaczeniem pokrywa się z granicą osuwiska.
− Oznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego ZZ jest nadrzędne nad
przeznaczeniem poszczególnych terenów z ich symbolami identyfikacyjnymi.
Ustalone na mapie i w tekście przeznaczenie dla zagrożonego terenu należy rozumieć
jako docelowe po usunięcia zagrożenia powodziowego, a do tego czasu obowiązuje
przeznaczenie opisane w części tekstowej dla danej dzielnicy w pozycji ZZ.
1. KIERUNKI PRZEZNACZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
1.1. JEDNOSTKI FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE (DZIELNICE)
1) Jednostka przestrzenna I. – Stare Miasto
Jednostka przestrzenna stanowi równocześnie jedną wielofunkcyjną dzielnicę.
− Dzielnica I.– STARE MIASTO
Dzielnica została podzielona na historyczne kwartały o różnym charakterze:
I.1. – Stare Miasto,
I.2. – Zamek,
I.3. – Miasto XIX/XXw.,
I.4. – Podzamcze,
I.5. – Park,
I.6. – Zasanie XIX/XXw.,
I.7. – Koszary,
I.8. – A zespół klasztorny o.o. Reformatów,
I.8. – B zespół klasztorny s.s. Karmelitanek,
I.8. – C zespół klasztorny s.s. Benedyktynek,
I.8. – D zespół klasztorny o.o. Bazylianów,
I.8. – E zespół klasztorny o.o. Salezjanów,
I.8. – F zespół klasztorny s.s. Felicjanek.
Więcej informacji o delimitacji obszaru dzielnicy i wartościach dziedzictwa znajduje się
w rozdziale 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
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Dzielnica wielofunkcyjna położona po obu stronach Sanu i obejmująca rzekę,
stanowiącą części jednostek: Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”, „Głównego Centrum
i Pasma Rozwoju Usług” miasta o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.
Obejmuje część terenu magistrali kolejowej E-30, wchodzącej w skład
III Transeuropejskiego Korytarza Transportowego i głównego systemu transportowego miasta
oraz odcinki dróg klasy głównej i zbiorczej będące częścią głównego systemu transportowego
miasta.
Dopuszczalne działania inwestycyjne: stała rewaloryzacja i rewitalizacja dzielnicy,
uzupełnienia zabudowy w uzasadnionych analizami lokalizacjach w historycznych
kwartałach, przebudowa, nadbudowa dopuszczalna j.w. Konieczne inwestycje w zakresie
parkingów ogólnodostępnych i lokalnych dla mieszkańców w formie budynków
wielokondygnacyjnych, zespołów podziemnych i naziemnych.
Konieczne jest zachowanie funkcji mieszkaniowej w dzielnicy.
Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią, w części dzielnicy
występują osuwiska – więcej informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej A, B i C ,
− krajobrazowej jako „Strefa ochrony Starego Miasta”
− przyrodniczej: w kwartale I.5. Park, jako element Podstawowego Systemu
Przyrodniczego oraz w całym przebiegu rzeki San, jako element „Natura 2000”,
korytarz ekologiczny i korytarz przewietrzania miasta, GZWP.
− tereny zamknięte o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność
i bezpieczeństwo państwa, chronione na podstawie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: część zurbanizowaną
U/WM/MN – jako przestrzeń wielofunkcyjną, tereny niezurbanizowane US/ZP, US/ZP/WS
oraz tereny zamknięte TZ.
I.1.U/MW/MN: obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych, usług
ogólnomiejskich wszystkich kategorii poza przemysłową (produkcyjną,
magazynowo – składową), mieszkaniową, także centralny węzeł
komunikacji drogowej i kolejowej.
Funkcja podstawowa: obszar wielofunkcyjny.
Funkcje dopuszczalne: usługi wszystkich kategorii poza przemysłową,
mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, mieszane.
I.1.U/MW/MN/o1: obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych, usług
ogólnomiejskich wszystkich kategorii - jak wyżej, lecz na obszarach
osuwisk czasowo aktywnych z zakazem nowej zabudowy, rozbudowy
i nadbudowy.
I.1.U/MW/MN/o2 - 3: obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych,
usług ogólnomiejskich wszystkich kategorii - jak wyżej, lecz na obszarach
osuwisk nieaktywnych z ograniczeniami zabudowy.
Funkcje dopuszczalne: wszystkie funkcje jak dla terenu I.1.U/MW/MN po
pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego
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osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań
przez organ administracji właściwy do spraw geologii a w przypadku
negatywnego wyniku ww. badań - zieleń urządzona.
I.1.US/ZP/WS : tereny sportowo – rekreacyjne, zieleni urządzonej i rzeki San z nabrzeżami,
stanowią także część Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo
– Rekreacyjny” oraz Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”, również korytarz
przewietrzania miasta z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja podstawowa: usługi sportowo – rekreacyjne, zieleń urządzona,
rzeka San jako teren wód powierzchniowych śródlądowych
i miejsce poboru wody dla miasta.
Funkcje dopuszczalne: elementy systemu komunikacji publicznej, w tym
nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez San, parkingi, przekroczenia
rzeki sieciami infrastruktury technicznej.
I.1.US/ZP:
teren Parku Miejskiego i wzgórza zamkowego (kwartały: I.2. Zamek i I.5.
Park), także część Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”.
Funkcja podstawowa: tereny rekreacji, usługi kultury.
Funkcje dopuszczalne: usługi hotelarskie, gastronomiczne, edukacyjne,
administracyjne.
TZ:
tereny zamknięte.
ZZ:
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej,
tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy.
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Rys. Nr 19 „Dzielnica I.– Stare Miasto”
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2) Jednostka przestrzenna II. – Śródmieście
Wszystkie dzielnice Jednostki Przestrzennej w obszarze leżącym wewnątrz pierścienia
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl objęte są ochroną konserwatorską jako strefa „C”.
a) część północno – zachodnia II.1.
- Dzielnica II.1. – KMIECIE
Dzielnica o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
podstawowymi, z dostępem do rzeki San, zabudowa w przewadze typu osiedlowego.
Od strony południowej dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Rzeka San”.
Konieczne utrzymanie charakteru zabudowy osiedli z własnymi centrami usług
podstawowych i układem urbanistycznym.
Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią – więcej
informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C ,
− krajobrazowej: „Strefa ochrony zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kmiecie”,
„Strefa ochrony wybrzeży Sanu - Kmiecie”
− przyrodniczej: w całym przebiegu brzegu rzeki San jako element Podstawowego
Systemu Przyrodniczego oraz jako „Natura 2000”, korytarz ekologiczny, korytarz
przewietrzania miasta, obszar GZWP.
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
II.1.MW:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlowej z usługami
podstawowymi i własną zielenią osiedlową, komunikacją drogową i pieszą,
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna z usługami lokalnymi,
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo
-usługowa,
II.1.U 1:
teren lokalnego zespołu usług podstawowych,
Funkcja podstawowa: usługowa,
Funkcja dopuszczalna: usługowa,
II.1.U 2:
teren lokalnego zespołu usług podstawowych oraz oświatowych
ponaddzielnicowych,
Funkcja podstawowa: usługowa,
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo - usługowa,
II.1.US/ZP:
teren rekreacyjno - sportowy obejmujący lewy brzeg rzeki San, stanowi
część Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”,
Funkcja podstawowa: usługi sportowo – rekreacyjne, tereny zieleni
urządzonej,
Funkcje dopuszczalne: funkcje komunikacji publicznej, w tym nowe mosty,
kładki piesze, rowerowe przez San, przekroczenia rzeki sieciami
infrastruktury technicznej.
ZZ:
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
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Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej,
tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy.
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Rys. Nr 20 „Dzielnica II.1 – Kmiecie”
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−

Dzielnica II.1. – RYCERSKIE
Dzielnica z dominującą funkcją mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną,
usługami lokalnymi (lokalne centra towarzyszące zespołom zabudowy, usługi miejskie
wyższego rzędu: cmentarz komunalny, szkoła ponadgimnazjalna. Od strony zachodniej
sąsiedztwo Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”.
W części dzielnicy występują osuwiska – więcej informacji w rozdziale 10.
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C,
− krajobrazowej: jako „Strefa ochrony zabudowy ulicy Bielskiego”
− przyrodniczej: Cmentarz Zasański jako element Podstawowego Systemu
Przyrodniczego oraz tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej i ogrody działkowe
jako element Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego, częściowo obszar
GZWP.
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
II.1.MW:
tereny zabudowy wielorodzinnej typu osiedlowego z usługami
podstawowymi i własną zielenią osiedlową, komunikacją drogową i pieszą,
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna z usługami lokalnymi,
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo
- usługowa, uzupełnienia usług o charakterze podstawowym oraz
rekreacyjnym.
II.1.MW/U 1:
zespoły budynków wielorodzinnych mieszkalno - usługowych
zlokalizowane w sąsiedztwie ulic i ze względu na uciążliwość
komunikacyjną z dopuszczalnym przekształcaniem mieszkań na
powierzchnię usług na parterach i niższych kondygnacjach.
Funkcja podstawowa: wielorodzinna mieszkaniowo – usługowa.
Funkcja dopuszczalna: usługowa, rekreacyjno – sportowa.
II.1.MW/U2:
zespół budynków wielorodzinnych mieszkalno – usługowych na terenie
powojskowym,
z
koniecznością
uregulowania
spływu
wód
powierzchniowych.
Funkcja podstawowa: wielorodzinna mieszkaniowo – usługowa.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, rekreacyjno
– sportowa.
II.1.MW/U3:
zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalno
– usługowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo
– usługowa.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, rekreacyjno
– sportowa.
II.1.U/MW1:
centrum usługowe lokalne z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Funkcja podstawowa: usługi podstawowe i związane z funkcją terenu
cmentarza komunalnego.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna.
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II.1.MN:

zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej w formie
osiedli i rozproszonej jako zespoły uzupełniające w terenach MW.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo
- usługowa i usługowa.
II.1.MN/o:
zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej w formie
osiedli i rozproszonej na obszarach zagrożonych ruchami masowymi
z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: jak dla terenów II.1.MN po pozytywnym wyniku
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla
części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona
- w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.1.MN/U1:
enklawy zabudowy mieszkaniowo - usługowej w terenach mieszkaniowych
jednorodzinnych i usługowych.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowo – usługowa.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, wskazane
dalsze przekształcenia powierzchni mieszkalnej dla usług szczególnie
w sąsiedztwie ulic (do 100%).
II.1.MN/U2:
teren powojskowy do stopniowej zabudowy z koniecznością uregulowania
spływu wód powierzchniowych.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo
– usługowa.
Funkcja dopuszczalna: usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna, rekreacyjno
– sportowa.
II.1.MN/ZC/ZP: obecnie teren produkcji ogrodniczej, jako rezerwa dla rozwoju różnych form
zurbanizowania.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna w sąsiedztwie
ul. Bielskiego, teren dla poszerzenia cmentarza komunalnego w kierunku
zachodnim i północno-zachodnim, teren zieleni urządzonej jako strefa
izolacyjna od cmentarza dla zabudowy mieszkaniowej, lokalizacja parkingu
dla potrzeb cmentarza.
Funkcja dopuszczalna: usługi związane z funkcją terenu cmentarza
komunalnego.
II.1.MN/ZC/ZP/o: obecnie teren produkcji ogrodniczej, jako rezerwa dla rozwoju różnych
form zurbanizowania z ograniczeniami zabudowy na obszarze zagrożonym
ruchami masowymi z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: jak dla terenu II.1. MN/ZC/ZP po pozytywnym
wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska albo
tereny produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej
lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.1.U1:
teren zabudowy usług lokalnych i ponadlokalnych.
Funkcja podstawowa: usługowa.
Funkcja dopuszczalna: usługowo-mieszkaniowa, komunikacyjna (parkingi).
II.1.U2:
teren zabudowy usług sakralnych.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, usługi kultury,
edukacyjne, sportowo – rekreacyjne,
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II.1.U3:

II.1.U4:

II.1.U5:

II.1.E:
II.1.ZD:

II.1.ZP:

II.1.ZL:

II.1.ZC:

teren usług ponadlokalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego
i handlu.
Funkcja podstawowa: usługowa.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa zamieszkania zbiorowego,
komunikacyjna (parkingi),
sportowo-rekreacyjna,
w sąsiedztwie
ul. B. Śmiałego usługowa dla potrzeb cmentarza.
tereny usług lokalnych i ponadlokalnych.
Funkcja podstawowa: centrum usługowe.
Funkcja dopuszczalna: usługowa lokalna i ponadlokalna w zakresie
szkolnictwa, kultury, opieki medycznej i społecznej, sportu, rekreacji,
usługowo
–
mieszkaniowa,
komunikacyjna
(parkingi,
garaże
wielostanowiskowe, wielokondygnacyjne).
tereny zabudowy usług podstawowych w zakresie edukacji.
Funkcja podstawowa: przedszkole.
Funkcja dopuszczalna: usługowa lokalna i ponadlokalna w zakresie
szkolnictwa, kultury, opieki medycznej i społecznej, sportu, rekreacji,
tereny i obiekty infrastruktury technicznej energetycznej.
tereny ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcje dopuszczalne: jako strefy sanitarne od cmentarza, tereny
rekreacyjno-sportowe, przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną, na
terenach osuwisk zakaz zabudowy.
tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów leśnych dla
rekreacji publicznej.
teren cmentarza komunalnego z możliwością poszerzenia na teren sąsiedni
II.1.MN/ZC/ZP, na terenach osuwisk zakaz pochówków.
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Rys. Nr 21 „Dzielnica II.1. – Rycerskie”
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Dzielnica II.1. – LIPOWICA 1
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją rekreacyjną i mieszkaniową
jednorodzinną, bez wykształconego centrum z usługami lokalnymi, usługi miejskie
rekreacyjne ponadlokalne: Park Lipowicki typu leśnego. Obsługa w zakresie usług
podstawowych i ponadpodstawowych w dzielnicy II.1. Kazanów. Od strony zachodniej
sąsiedztwo Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”.
W części dzielnicy występują osuwiska – więcej informacji w rozdziale
10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej C,
− krajobrazowej jako „Strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry”,
− przyrodniczej: Park Lipowicki i tereny lasów jako elementy Podstawowego
Systemu Przyrodniczego oraz tereny zieleni urządzonej jako element
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego.
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK,
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
II.1.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wolnymi działkami dla
rozwoju funkcji mieszkaniowej, należy uzupełnić program usług
podstawowych w formie zabudowy mieszkalno - usługowej i usługowej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo– usługowa i usługowa.
II.1.MN/o:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach zagrożonych
ruchami masowymi z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna jak dla terenu II.1.MN
po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla
całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub
zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.1.MN/U:
teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej w sąsiedztwie terenów
mieszkaniowych jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowo – usługowa.
Funkcja dopuszczalna: usługowa,
II.1.U/MN:
teren zabudowy usługowej i mieszkaniowo - usługowej.
Funkcja podstawowa: usługi lokalne i ponadlokalne, mieszkaniowo usługowa.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z powiązaniem sąsiednich terenów
zieleni urządzonej dla rekreacji publicznej.
II.1.RM/R:
tereny zabudowy zagrodowej i produkcji rolnej, ograniczonej do produkcji
ogrodniczej i sadowniczej.
Funkcja podstawowa: zabudowa zagrodowa i produkcja rolna ograniczona
(ogrodnicza i sadownicza), szczególnie na terenach z ograniczeniami od
gazociągów, odwiertów kopalni gazu i linii energetycznych, pożądane
przekształcenie funkcji na mieszkaniową jednorodzinną z usługami
lokalnymi.
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II.1.ZL1:

II.1.ZL2:

II.1.ZP1:

II.1.ZP2:
II.1.ZP1/US:

Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – sportowa z pożądaną korelacją
z terenami leśnymi i mieszkalno – usługowa, np. typu agroturystycznego,
produkcji szkółkarskiej itp.
tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach oraz w Parku Lipowickim,
Funkcja podstawowa: Park Miejski.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów leśnych dla
rekreacji publicznej.
tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów leśnych dla
rekreacji publicznej.
tereny zieleni urządzonej w ramach Parku Lipowickiego i w jego
sąsiedztwie.
Funkcja podstawowa: Park Miejski.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna – do utrzymania jako teren rekreacyjny
lokalny i ponadlokalny oraz zieleń urządzona na działkach poza Parkiem.
tereny zieleni urządzonej jako enklawa terenu leśnego przy
ul. Paderewskiego – do utrzymania jako tereny rekreacyjne.
tereny zieleni urządzonej i sportowo – rekreacyjne jako uzupełnienie funkcji
usługowej II.1.U/MN przy ul. Armii Krajowej.
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Rys. Nr 22 „Dzielnica II.1. – Lipowica 1”
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−

Dzielnica II.1. – KAZANÓW
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową wielorodzinną
i jednorodzinną z lokalnym centrum obsługującym zespoły zabudowy oraz usługami
lokalnymi wbudowanymi w budynkach mieszkalnych.
W części dzielnicy występują osuwiska – więcej informacji w rozdziale 10.
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C,
− krajobrazowej jako: „Strefa ochrony Starego Miasta” (w części południowej),
− przyrodniczej: ogrody działkowe jako element Uzupełniającego Systemu
Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
II.1.MW:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu osiedlowego
z lokalnym centrum usług podstawowych i zielenią rekreacyjną osiedlową,
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo
– usługowa i usługowa.
II.1.MW/U:
teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna z usługami
wbudowanymi.
Funkcja dopuszczalna: dalsze przekształcenia funkcji mieszkaniowej na
usługową, szczególnie w sąsiedztwie ul. 3-go Maja i drogi lokalnej od
ul. 3-go Maja do ul. Grunwaldzkiej.
II.1.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zorganizowanych
osiedli z pojedynczymi budynkami mieszkalno – usługowymi.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa i usługowa.
II.1.MN/o:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach zagrożonych
ruchami masowymi z ograniczeniami zabudowy.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa jednorodzinna jak dla terenu II.1.MN
po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla
całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub
zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.1.MN/U/o:
tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej na obrzeżu terenu
mieszkaniowego, na wolnym terenie poprzemysłowym (nieczynna
kotłownia osiedlowa) na obszarach zagrożonych ruchami masowymi
z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna z usługami po
pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego
osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań
przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji
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II.1.U1:

II.1.U2

II.1.US:
II.1. ZD:

II.1.W:

rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń
urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
teren centrum usług podstawowych: handlowo – usługowych, oświatowych
dla dzielnicy,
Funkcja dominująca: usługowa.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo
– usługowa, sportowo – rekreacyjna.
teren usług sakralnych.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, sportowo – rekreacyjna.
teren boisk rekreacyjno – sportowych z preferencją dla dalszej rozbudowy.
teren ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej wodociągowej.
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Rys. Nr 23 „Dzielnica II.1. – KAZANÓW”
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b) Część północno – wschodnia II.2.
−

Dzielnica II.2. – WINNA GÓRA
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową jednorodzinną
i uzupełniającymi: wielorodzinną, usługową, ograniczonej produkcji rolnej, w tym ogrody
działkowe i rekreacyjno - sportową. W dzielnicy znajduje się część fortyfikacji Jednostki
Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. W dużej części dzielnicy występują osuwiska – więcej
informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Dzielnica graniczy od strony wschodniej z obwodnicą północno – wschodnią (droga
krajowa nr 77), będącą częścią głównego systemu transportowego miasta.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C,
− krajobrazowej jako: „Strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry” , „Strefa ochrony
zabudowy Winnej Góry” (w części południowej), „Strefa ochrony krajobrazu
fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
− przyrodniczej: rezerwat przyrody „Jamy”, rezerwat przyrody „Winna Góra”,
tereny lasów – również jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego,
tereny zieleni urządzonej i ogrodów działkowych jako elementy Uzupełniającego
Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK,
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
II.2.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna w budynkach
o ograniczonej wysokości, usługowa wbudowana w budynkach
mieszkalnych, rekreacyjna.
II.2.MN/o1:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach osuwisk
nieaktywnych z ograniczeniami zabudowy.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa jednorodzinna jak w terenie II.2.MN
po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla
całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub
zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.2.MN/o2:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska
aktywnego z zakazem zabudowy.
Funkcje dopuszczalne: zakaz budowy budynków na wolnych działkach,
rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, zieleń urządzona.
II.2.MN/U1:
teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej z usługami związanymi
z funkcją sakralną.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowo – usługowa.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, edukacyjna, kulturalna.
II.2.MN/U2:
teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej z usługami podstawowymi.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługi podstawowe.
Funkcja dopuszczalna: usługi podstawowe.
II.2.MW/U:
teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo – usługowej.
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II.2.U1:

II.2.U2:

II.2.U/MN:

II.2.R:
II.2.ZD:

II.2.US:

II.2.ZN1:
II.2.ZN 2:
II.2.ZP1:

II.2.ZP2:

II.2.ZL:

II.2.KP:

Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna z ograniczeniami
w wysokości zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo
– usługowa.
teren zabudowy usług lokalnych.
Funkcja podstawowa: centrum usług lokalnych i ponadlokalnych.
Funkcje dopuszczalne: usługi publiczne, sportowo – rekreacyjne, handlowe,
gastronomiczne, itp.
teren zabudowy usług sakralnych.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, rekreacyjna.
tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej.
Funkcja podstawowa: usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: usługi podstawowe.
tereny rolnicze z produkcją ograniczoną do ogrodniczej i sadowniczej, na
obszarach osuwiskowych zakaz budowy budynków.
tereny ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi, tereny
lasów, szczególnie w sąsiedztwie istniejących kompleksów i działek
stanowiących tereny leśne.
tereny rekreacyjno – sportowe o znaczeniu lokalnym.
Funkcja podstawowa: tereny sportowo – rekreacyjne.
Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona, usługi sezonowe związane ze
sportem i rekreacją.
teren rezerwatu przyrody „Jamy”, również element Jednostki Przestrzennej
„Twierdza Przemyśl” (teren Fortu XIX Winna Góra).
teren rezerwatu przyrody „Winna Góra”.
tereny zieleni urządzonej, przeważnie na terenach osuwiskowych
i w strefach gazociągów, odwiertów gazowych i sieci energetycznych.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona, rekreacyjno – sportowa, w tym
urządzenia placów zabaw i małej architektury z zakazem budowy
budynków na terenach osuwiskowych.
Funkcja dopuszczalna:, tereny do zalesienia, szczególnie w sąsiedztwie
istniejących terenów leśnych.
tereny zieleni urządzonej stanowiące element Jednostki Przestrzennej
„Twierdza Przemyśl” (szańce przy Forcie XIX Winna Góra).
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona dla ekspozycji Fortu, zieleń
rekreacyjna.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, w tym urządzenia placów
zabaw i małej architektury, boiska, ścieżki rowerowe.
tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów leśnych dla
rekreacji publicznej.
tereny i obiekty infrastruktury komunikacyjnej.
Funkcja podstawowa: parking ogólnodostępny.
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Rys. Nr 24 „Dzielnica II.2. –Winna Góra”
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− Dzielnica II.2. – PODWINIE
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową wielorodzinną,
z centrum usług podstawowych i ponadlokalnych oraz funkcjami uzupełniającymi:
mieszkaniową jednorodzinną, usługową i rekreacyjno – sportową. Część nabrzeża Sanu
pomiędzy mostem kolejowym i mostem Siwca wchodzi w skład Jednostki Przestrzennej
„Park Sportowo – Rekreacyjny”. Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia
powodzią, w części dzielnicy występują osuwiska – więcej informacji w rozdziale 10.
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH. Od strony południowej dzielnica obejmuje odcinek rzeki San będący
częścią Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”. Przez dzielnicę przebiega trasa magistrali
kolejowej E-30 (III Transeuropejski Korytarz Transportowy) a od strony wschodniej graniczy
z obwodnicą północno – wschodnią (droga krajowa nr 77), będących częścią głównego
systemu transportowego miasta.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C,
− krajobrazowej jako: „Strefa ochrony Starego Miasta”, „Strefa ochrony mostu
Brama Przemyska” „Strefa ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
„Strefa ochrony kompleksu poszpitalnego przy ul. Rogozińskiego”,
− przyrodniczej: rzeka San z nabrzeżem jako element „Natura 2000”,
korytarz ekologiczny i korytarz przewietrzania miasta jako element
Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej i ogrodów
działkowych jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK,
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
II.2.MW:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu osiedlowego
z lokalnym centrum usługowym i zielenią rekreacyjną osiedlową.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo
– usługowa i usługowa.
II.2.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna w budynkach
o ograniczonej wysokości, mieszkaniowo – usługowa i usługowa.
II.2.MN/o:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska
nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna jak dla terenu II.2.MN
po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla
całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub
zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.2.U1:
tereny zabudowy usług administracji samorządowej.
Funkcja podstawowa: usługowa administracyjna.
Funkcje dopuszczalne: usługowa, handlowa.
II.2.U1/o:
tereny zabudowy usług administracji samorządowej, częściowo na obszarze
osuwiska nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy.
131

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚL

Funkcje dopuszczalne: usługowe administracyjne, rozbudowa i nadbudowa
możliwa po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa
dla badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo zieleń
urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.2.U2:
teren zabudowy usług lokalnych i WOH.
Funkcja podstawowa: centrum usług lokalnych i ponadlokalnych.
Funkcje dopuszczalne: usługi komunikacyjne (związane z parkingami,
garażami, obsługą przystanku kolejowego Przemyśl – Zasanie).
II.2.U3:
teren zabudowy usług ponadlokalnych i lokalnych w terenach usługowych
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią ZZ.
Funkcja podstawowa: usługi publicznej administracji samorządowej, opieki
społecznej i specjalistycznej opieki medycznej, usługi sakralne.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa, sportowo – rekreacyjna,
handlowa, usługi oświaty i kultury.
II.2.U4:
teren zabudowy usług lokalnych.
Funkcja podstawowa: centrum usług lokalnych.
Funkcje dopuszczalne: usługi publiczne, sportowo – rekreacyjne, handlowe,
gastronomiczne, itp.
II.2.U5:
teren zabudowy usług lokalnych i ponadlokalnych.
Funkcja podstawowa: usługi transportowe i komunikacyjne.
Funkcje dopuszczalne: magazynowo – składowe, produkcyjne.
II.2.US/WS1- 3: tereny rekreacyjno – sportowe na lewym brzegu Sanu oraz rzeka San.
Funkcja podstawowa: rekreacyjno – sportowa.
Funkcja dopuszczalna: produkcja ogrodnicza i sadownicza, urządzenia
komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez
San, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej.
II.2.ZP1-3:
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: zieleń rekreacyjna.
Funkcje dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna, tereny upraw ogrodniczych
i sadowniczych, ogrody działkowe.
II.2.K:
tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej.
Funkcja podstawowa: przepompownia ścieków.
II.2.WS:
teren wód powierzchniowych śródlądowych.
Funkcja podstawowa: rzeka San.
ZZ:
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
dla
nowej
zabudowy
możliwe
po
zrealizowaniu
urządzeń
przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej.
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Rys. Nr 25 „Dzielnica II.2. – Podwinie”
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−

Dzielnica II.2. – WILCZE 1

Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją usług podstawowych
i ponadlokalnych różnych kategorii oraz jako uzupełniającą: funkcją mieszkaniową
wielorodzinną i jednorodzinną oraz rekreacyjno – sportową. Część nabrzeża Sanu z rzeką
i z mostem Siwca wchodzi w skład Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”.
Most Brama Przemyska stanowi dominantę architektoniczną w skali miasta.
Część dzielnicy pomiędzy rzeką San, ul. Brudzewskiego, Konopnickiej i obwodnicą
północno – wschodnią jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, który wymaga
zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla ochrony terenów zurbanizowanych – więcej
informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Na północy dzielnica zawiera część Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”, od strony
wschodniej graniczy z obwodnicą północno – wschodnią będącą częścią głównego systemu
transportowego miasta.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C,
− krajobrazowej jako: „Strefa ochrony Starego Miasta”, „Strefa ochrony mostu
Brama Przemyska”,
− przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu jako Natura 2000, korytarz ekologiczny
i element Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej
i ogrodów działkowych jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
II.2.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szczególnie w części
graniczącej z obwodnicą północno-wschodnią
z dużymi rezerwami
wolnymi od zabudowy, z ograniczeniami w zabudowie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią ZZ.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna .
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo
– usługowa i usługowa.
Funkcje pożądane: tereny rekreacyjno – sportowe i zieleni urządzonej dla
dzielnicy,
II.2.MN/U:
teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i
usługowej
w części z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią ZZ.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa.
Funkcje pożądane: usługowe.
II.2.MW1:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu osiedlowego, w części
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią ZZ.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkalno – usługowa i usługowa.
Funkcje pożądane: wewnątrzosiedlowe tereny zieleni urządzonej
i rekreacyjno – sportowe.
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II.2.MW2:

II.2.U:

II.2.U/P:

II.2.ZC:

II.2.ZD:

II.2.US:

ZZ:

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako enklawy zabudowy
plombowej w terenach usługowych.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkalno – usługowa i usługowa, szczególnie
w parterach budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic.
tereny usług publicznych różnego statusu i przeznaczenia, w części terenu
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią ZZ, w szczególności: handlu, w tym w obiektach
wielkopowierzchniowych, bezpieczeństwa publicznego i więziennictwa,
specjalistycznej opieki zdrowotnej, specjalistycznych usług oświatowych,
obsługi komunikacji, w tym dworce PKP i PKS oraz parkingi dla Starego
Miasta oraz usług podstawowych dla dzielnicy.
Funkcja podstawowa: usługowa ponadlokalna i lokalna, WOH.
Funkcja dopuszczalna: usługowo - mieszkalna i usługowa, produkcyjna
nieuciążliwa ograniczona do przetwórstwa i produkcji art. spożywczych,
produkcji drobnych art. przemysłowych, warsztatów remontowych, itp.
Funkcje pożądane: usługi związane z obsługą komunikacyjną, szczególnie
na zwalnianych terenach pokolejowych i poprzemysłowych, w tym nowy
dworzec komunikacji samochodowej busowej i autobusowej, węzeł
przesiadkowy komunikacji multimodalnej: PKS / miejska komunikacja
publiczna, tereny zieleni urządzonej i rekreacyjno – sportowe, w pasie
terenu pomiędzy terenem kolejowym i ul. Bohaterów Getta stopniowe
przekształcenia enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej na tereny usługowe i usługowo – mieszkaniowe.
teren zabudowy usługowo – produkcyjnej.
Funkcja podstawowa: usługowa i produkcyjna ponadlokalna i lokalna.
Funkcja dopuszczalna: usługowo – produkcyjna, magazynowa, składowa
i usługowa, produkcyjna nieuciążliwa ograniczona do przetwórstwa
i produkcji art. spożywczych, produkcji drobnych art. przemysłowych,
warsztatów remontowych, itp. ,WOH.
Funkcje pożądane: tereny usług nieuciążliwych, w tym produkcyjnych,
hurtowni.
teren usług sakralnych i cmentarz zamknięty.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona.
teren ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, teren zieleni urządzonej,
Funkcja pożądana: teren publicznej zieleni urządzonej.
teren bulwaru nadsańskiego na prawym brzegu Sanu z elementami
urządzeń rekreacyjno – sportowych.
Funkcja podstawowa: rekreacyjno – sportowa lokalna i ponadlokalna,
Funkcja dopuszczalna: tereny zieleni urządzonej, szczególnie w rejonie
mostu Brama Przemyska z dopuszczalnymi obiektami małej architektury,
pomnikami, instalacjami plastycznymi, elementy systemu komunikacji
publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez San,
przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
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możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej.
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Rys. Nr 26 „Dzielnica II.2. –Wilcze 1”
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c)

Część południowo – zachodnia II.3

−

Dzielnica II.3. – PODGÓRZE
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową jednorodzinną i usług
ponadlokalnych – cmentarz komunalny główny i uzupełniającą funkcją mieszkaniową
wielorodzinną z usługami, wzdłuż ul. Słowackiego. Część północna oraz tereny cmentarzy z
ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia osuwiskami – więcej informacji w rozdziale 10.
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH.
Od strony zachodniej i południowo – zachodniej dzielnica graniczy z Jednostką
Przestrzenną „Park Sportowo – Rekreacyjny” i Jednostką Przestrzenną „Twierdza Przemyśl”.
Od strony wschodniej granicę stanowi ul. Słowackiego – element głównego systemu
transportowego miasta (droga klasy głównej w kierunku przejścia granicznego
w Malhowicach).
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C, zespół zabytkowych nekropolii wojennych i wyznaniowych
oraz czynnego cmentarza komunalnego, częściowo zabytkowego i podlegającego
ochronie konserwatorskiej,
− krajobrazowej jako: „Strefa ochrony Starego Miasta”, „Strefa ochrony mostu
Brama Przemyska”,
− przyrodniczej: zespół cmentarzy jako element Podstawowego Systemu
Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej jako elementy Uzupełniającego
Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
II.3.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zorganizowanych
osiedli z dużymi terenami zieleni urządzonej i nieurządzonej, trudnymi do
zabudowy ze względu na ukształtowanie terenu, bez wykształconego
lokalnego centrum usług podstawowych.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna z ograniczeniami
w wysokości budynków.
Funkcja dopuszczalna: mieszkalno – usługowa i usługowa, mieszkaniowa
wielorodzinna w budynkach o ograniczonej wysokości i wielkości,
sportowo – rekreacyjna.
II.3.MN/o:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zorganizowanych
osiedli z dużymi terenami zieleni urządzonej i nieurządzonej na obszarach
osuwisk nieaktywnych i zagrożonych ruchami masowymi z ograniczeniami
zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna po pozytywnym
wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub
dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
II.3.MW/U:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wzdłuż
ul. Słowackiego do ul. Przemysława. W sąsiedztwie cmentarza przewaga
usług związanych z cmentarzem.
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II.3.MW/U/o:

II.3.U1-2:

II.3.U/o:

II.3.KP:

II.3.ZC:

II.3.ZP1:

II.3.ZP2:

Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna i usług podstawowych
i ponadlokalnych.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkalno
– usługowa, usługowa, rekreacyjno – sportowa.
Funkcja pożądana: obsługi komunikacyjnej, w tym głównie parkingi dla
cmentarza i Jednostek Przestrzennych: „Park Sportowo – Rekreacyjny”
i „Twierdza Przemyśl”.
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wzdłuż
ul. Słowackiego na obszarze osuwiska nieaktywnego z ograniczeniami
zabudowy.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa po
pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego
osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań
przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji
rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń
urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
tereny usług ponadlokalnych związanych głównie z cmentarzem oraz
lokalnych dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej.
Funkcje pożądane: tereny dla czasowych usług handlowych związanych
z cmentarzem, szczególnie w okresach świątecznych, obsługa również w
sąsiednich dzielnicach: II.4. Bakończyce 1 i III.3. Zielonka.
teren usług ponadlokalnych związanych z cmentarzem na obszarze
osuwiska aktywnego okresowo.
Funkcja dopuszczalna: usługi komunalne z zakazem budowy nowych
budynków oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków.
tereny i obiekty infrastruktury komunikacyjnej.
Funkcja podstawowa: parking ogólnodostępny.
Funkcje pożądane: inne tereny dla stałych i czasowych parkingów
związanych z cmentarzem, również w sąsiednich dzielnicach:
II.4. Bakończyce 1 i III.3. Zielonka.
teren nekropolii z czasów I i II wojny światowej oraz główny cmentarz
komunalny.
Funkcja podstawowa: usługi cmentarne bez powiększania obszarów
cmentarzy, obiekty dziedzictwa kulturowego podlegające stałej
rewaloryzacji konserwatorskiej z zakazem nowych pochówków i budowy
innych budowli na obszarach osuwiska aktywnego i aktywnego okresowo.
Funkcje dopuszczalne: usługi podstawowe dla obsługi cmentarza:
administracyjne, sanitarne, zieleń urządzona.
Funkcje pożądane: komunikacja wewnętrzna i obsługa komunikacji
zewnętrznej.
teren zieleni urządzonej w sąsiedztwie Parku Miejskiego.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona.
Funkcje dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna.
teren zieleni urządzonej na styku cmentarza i Jednostek Przestrzennych:
„Twierdza Przemyśl” i „Park Sportowo – Rekreacyjny”.
Funkcja dominująca: zieleń rekreacyjna.
Funkcja dopuszczalna: usługi komunikacyjne.
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Rys. Nr 27 „Dzielnica II.3. – Podgórze”
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d) Część południowo – wschodnia II.4.
− Dzielnica II.4. - LWOWSKIE
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją usługową i usługowo – produkcyjną,
również wielkopowierzchniowe obiekty handlowe WOH. Jako funkcja uzupełniająca
– mieszkaniowa wielorodzinna wzdłuż ul. Lwowskiej, jednorodzinna pomiędzy ul. Lwowską
i Zielińskiego i w rejonie dawnej wsi Sielec, pomiędzy ulicami Batorego i Zamojskiego.
Północna część dzielnicy wzdłuż ul. Lwowskiej leży w „Głównym Centrum i Paśmie
Rozwoju Usług”. Pomiędzy linią kolejową i ulicą Lwowską występują obszary szczególnego
zagrożenia powodzią – więcej informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Od strony północnej i zachodniej dzielnica graniczy z terenami magistrali kolejowej
E-30, bocznicy kolejowej „Bakończyce” i linii kolejowej nr 102 w kierunku Malhowic,
stanowiących elementy głównego systemu transportowego miasta. Do tego systemu
w obrębie dzielnicy należy również droga krajowa nr 28 i węzeł komunikacyjny z drogą
krajową nr 77. Od strony południowo – wschodniej dzielnica graniczy z Jednostką
Przestrzenną „Twierdza Przemyśl”.
Dzielnica nieuporządkowana przestrzennie, szczególnie w środkowej i południowej
części. W rejonie ulic Jasińskiego i Batorego przeważa dawna zabudowa magazynowa
z obiektami zużytymi technicznie i nieestetycznymi. Przebieg i parametry techniczne ulic
Jasińskiego i Batorego jako ulic zbiorczych miejscami nie spełniająca stosownych
parametrów i niefunkcjonalna. Układ ulic zbiorczych do przebudowy z uwzględnieniem
potrzeb dużych samochodów dostawczych. W terenach usługowych w sąsiedztwie bocznicy
kolejowej wskazana funkcja obsługi komunikacyjnej: Węzeł przeładunkowy transportu
kolejowego i towarowego samochodowego.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziale:
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
II.4.U:
tereny zabudowy usług publicznych wszystkich kategorii: administracji
rządowej – Izba Skarbowa i Urząd Skarbowy; samorządowej – siedziba
zarządu MZK, pomocy społecznej oraz usług komercyjnych: WOH – y,
bazy i składy, hurtownie, warsztaty, obiekty obsługi komunikacji
i podróżnych: stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, hurtownie
i sklepy, restauracje i hotele i inne.
Funkcja podstawowa: usługi wszystkich kategorii, w tym tereny lokalizacji
WOH.
Funkcje dopuszczalne: produkcyjna, magazynowo – składowa.
II.4.P:
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, produkcyjno
– usługowych, w tym usługi i przedsięwzięcia mogące znacząco
oddziaływać na środowisko.
II.4.MN:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiący pozostałość
dawnej zabudowy Przedmieścia Lwowskiego (typu wiejskiego z działkami
rolnymi w kierunku południowym), obecnie zespół przekształcony
w enklawę zabudowy miejskiej z lokalnymi usługami i kościołem.
Funkcja dominująca: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkalno – usługowa i usługowa,
II.4.MN/U:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo
– usługowej.
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II.4.MW:

ZZ:

Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa
specjalistyczna o znaczeniu ponadlokalnym (między innymi usługi
weterynaryjne dla zwierząt, lecznica dzikich zwierząt).
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlowej u zbiegu ulic:
Lwowska i Batorego oraz wzdłuż ul. Zielińskiego.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna, funkcja konfliktowa
z otoczeniem, wymagająca ekranów izolacyjnych od drogi głównej i zieleni
izolacyjnej od usług uciążliwych.
Funkcja dopuszczalna: usługowa.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej,
tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
− otwarte składy, magazyny i tereny nie wymagające zabudowy.
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−

Dzielnica II.4. – BAKOŃCZYCE 1

Dzielnica wielofunkcyjna o dominującej funkcji usług lokalnych i ponadlokalnych
i uzupełniającej mieszkaniowej wielorodzinnej oraz sportowo – rekreacyjnej. Obejmuje część
„Głównego Centrum i pasma rozwoju usług”.
Od strony północnej i wschodniej dzielnica graniczy z terenami magistrali kolejowej
E-30, bocznicy kolejowej „Bakończyce” i linii kolejowej nr 102 w kierunku Malhowic,
stanowiących elementy głównego systemu transportowego miasta. Do tego systemu
w obrębie dzielnicy należy również droga krajowa nr 28 w ciągu ulic: Dworskiego
– Siemiradzkiego – Zana i Zana – Mickiewicza oraz droga wojewódzka nr 885
– ul. Słowackiego. Od strony południowej dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną
„Twierdza Przemyśl”.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C, zespół pałacowo – parkowy Lubomirskich, koszary
poaustriackie,
− przyrodniczej: Park Lubomirskich jako element Podstawowego Systemu
Przyrodniczego,
− tereny zamknięte o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność
i bezpieczeństwo państwa, chronione na podstawie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
II.4.U1:
tereny usług lokalnych i ponadlokalnych.
Funkcja podstawowa: usługowa o różnych kategoriach i znaczeniu, między
innymi na terenach pokolejowych, sportowo – rekreacyjna: lokalny ośrodek
sportu i rekreacji przy ul. Mickiewicza.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa wielorodzinna w budynkach
usługowo - mieszkalnych.
II.4.U2:
tereny usług ponadlokalnych i lokalnych o różnych kategoriach i znaczeniu.
Funkcja podstawowa: usługowa, między innymi:
− edukacyjna: zespoły szkół wyższych przy ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska
Polskiego, zespoły szkół ponadgimnazjalnych przy ulicach:
Słowackiego, Bakończyckiej, Dworskiego, Kilińskiego,
− medyczna: Szpital Miejski przy ul. Słowackiego,
− sportowo – rekreacyjna: stadion przy ul. Dworskiego, tereny
inwestycyjne przy ul. Bakończyckiej,
− obsługi komunikacji: przystanek kolei miejskiej przy ul. Nestora dla
szkół i Parku Technologicznego, parking ogólnodostępny dla Cmentarza
Głównego,
− sakralna: kaplica.
Funkcje dopuszczalne i pożądane: publiczne usługi ponadlokalne i lokalne
na terenach powojskowych, mieszkaniowo – usługowa i usługowa, w tym
kampusy dla szkół wyższych, zaplecze naukowe Parku Technologicznego,
przekształcenie bazy PKS w zaplecze techniczno - badawcze Parku
Technologicznego, usługi medyczne, opieki społecznej i rekreacyjne,
szczególnie na terenach powojskowych i związane ze Szpitalem Miejskim.
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II.4.U3:

II.4.MW:

II.4.US 1 - 3:

II.4.MN/U:

II.4.U/P:

II.4.ZP:

II.4.ZD:

II.4.KP:

II.4.E:
TZ:

teren zabudowy usługowej sakralnej.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa, rekreacyjna.
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zespołach przy ulicach:
Słowackiego – Łukasińskiego, Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego,
Dworskiego – Siemiradzkiego, Mickiewicza – Mariacka.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, szczególnie
w parterach budynków usytuowanych przy ulicach.
tereny sportu i rekreacji.
Funkcja podstawowa: usługi o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym,
szczególnie związane ze sportem.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona.
Funkcja pożądana: na terenie II.4.US 3 akademickie zaplecze sportowe, na
terenie II.4.US 2 park rekreacyjny publiczny.
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, szczególnie
w strefie sanitarnej od cmentarza.
Funkcja dopuszczalna: usługowa.
teren usługowo - produkcyjny.
Funkcja podstawowa: usługowa, handlowa, produkcyjna.
Funkcje dopuszczalne: magazynowo - składowa.
teren zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: skwer miejski.
Funkcja dopuszczalna: przestrzeń publiczna z możliwością lokalizacji małej
architektury, pomnika, itp.
teren ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja pożądana: rekreacyjna, w tym publiczne ścieżki piesze i rowerowe
tereny i obiekty infrastruktury komunikacyjnej.
Funkcja podstawowa: parking strategiczny dla potrzeb cmentarza
komunalnego.
Funkcja dopuszczalna: usługi handlowe okresowo w czasie świąt.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
teren zamknięty.
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3) Jednostka przestrzenna III – Ogólnomiejska
a) Część północno – zachodnia III.1.
− Dzielnica III.1. – LIPOWICA 2
Dzielnica wielofunkcyjna o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
z rozproszonymi pozostałościami zabudowy zagrodowej. Prawie 50% powierzchni dzielnicy
zajmują tereny zieleni: lasów, terenów rolnych, ogrodów działkowych i zieleni nieurządzonej
w naturalnych jarach i wąwozach. W centrum dzielnicy zlokalizowany jest zespół usług
ponadpodstawowych pomocy społecznej. W dzielnicy brak lokalnego centrum usług
podstawowych. Od strony północnej, zachodniej i południowo – zachodniej granica dzielnicy
stanowi granicę miasta z gminami Żurawica i Przemyśl, a także z Przemysko – Dynowskim
Obszarem Chronionego Krajobrazu. Od strony wschodniej dzielnica graniczy z Jednostką
Przestrzenną „Twierdza Przemyśl”, której „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy
Przemyśl” obejmuje pas terenu wzdłuż linii szańców o szerokości wynikającej z potrzeb
ekspozycji i ochrony krajobrazu. W dużej części dzielnicy występują osuwiska – więcej
informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH. W dzielnicy niezbędne ustalenie
przebiegu drogi zbiorczej łączącej ul. Wysockiego i ul. Węgierską (z alternatywą przebiegu
drogi częściowo przez teren gminy Przemyśl).
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl,
− krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
„Strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry”,
− przyrodniczej: tereny lasów i fortyfikacji Twierdzy Przemyśl jako elementy
Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej
i ogrody działkowe jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego.
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.1.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgrupowanej wzdłuż
głównych ulic: Wysockiego, Wołodyjowskiego, Lipowickiej, Władysława
Łokietka oraz jako enklawy zabudowy pomiędzy terenami zieleni.
W terenach przylegających do fortyfikacji ograniczenia wysokości
i intensywności zabudowy, kolorystyki, kształtu dachu, itp. zgodnie
z ustaleniami dla „Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy
Przemyśl”.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa i usługowa oraz produkcji
rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej na wolnych od zabudowy
przydomowych działkach rolniczych.
Funkcja pożądana: usługowa.
III.1.MN/o:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska
nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna po pozytywnym
wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub
dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej
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III.1.MN/U:

III.1.MW/U:

III.1.U1:

III.1.U2:

III.1.U3:

III.1.PG:

III.1.US:

III.1.ZL:

III.1.ZN:

III.1.ZP:

III.1.ZD:

ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona
- w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wbudowanymi
lub wolnostojącymi.
Funkcja dominująca: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: usługowa.
Funkcja pożądana: usługowa tworząca lokalne centrum usługowe,
szczególnie w sąsiedztwie terenów usługowych.
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
Funkcja dopuszczalna: sportowo – rekreacyjna lokalna.
teren usług ponadlokalnych.
Funkcja podstawowa: usługi pomocy społecznej.
Funkcje dopuszczalne: usługi medyczne i sanatoryjne.
Funkcje pożądane: wszechstronne usługi, w tym w zakresie leczenia i opieki
nad ludźmi starszymi.
tereny zabudowy usługowej.
Funkcja podstawowa: usługi podstawowe, w tym lokalne centrum
usługowe.
Funkcje dopuszczalne: usługi związane z rekreacją, sportem, turystyką.
tereny zabudowy usługowej sakralnej.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa, usługi kultury, edukacyjne,
rekreacyjne.
teren i obszar górniczy.
Funkcja podstawowa: kopalnia gazu ziemnego.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona w zakresie dopuszczonym
przepisami odrębnymi.
tereny rekreacyjno – sportowe.
Funkcja podstawowa: rekreacja o znaczeniu lokalnym.
Funkcja dopuszczalna: usługowa w zakresie uzupełniającym dla funkcji
podstawowej.
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
tereny zieleni nieurządzonej.
Funkcja podstawowa: uzupełniający system przyrodniczy miasta
z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w istniejących jarach
i wąwozach stanowiących koryta dla potoków i cieków wodnych stałych
i okresowych.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna i komunikacyjna w niezbędnym zakresie
przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych, zieleń urządzona.
teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna.
Funkcje dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna, usługowa, komunikacyjna.
tereny ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi.
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III.1.R/RM:
KDZx:

teren produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej
z możliwością zabudowy zagrodowej ogrodniczej.
tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu.
Funkcja podstawowa: układ komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt
przebiegu i klas technicznych w zależności od warunków lokalnych.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

149

Rys. Nr 30 „Dzielnica III.1. – Lipowica 2”

150

− Dzielnica III.1. – OSTRÓW
Dzielnica wielofunkcyjna o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
z rozproszonymi pozostałościami zabudowy zagrodowej. Istniejąca zabudowa zlokalizowana
jest głównie w pasie terenu przyległym do ul. Węgierskiej. Prawie 50% powierzchni dzielnicy
zajmują tereny zieleni: lasów, terenów rolnych, ogrodów działkowych i zieleni nieurządzonej
w naturalnych jarach i wąwozach. W dzielnicy nie występuje lokalne centrum usług
podstawowych. Duża różnica wysokości względnej (od rzędnej około 200,00 na brzegu Sanu
do rzędnej około 310,00 na ul. Chrzanowskiej) i bogata rzeźba terenu utrudniają zabudowę
dzielnicy. W dzielnicy niezbędne ustalenie przebiegu drogi zbiorczej łączącej ul. Wysockiego
i ul. Węgierską (z alternatywą przebiegu drogi częściowo przez teren gminy Przemyśl) oraz
systemu dróg lokalnych i dojazdowych.
Od strony zachodniej i południowo – zachodniej granica dzielnicy stanowi granicę
miasta z gminą Przemyśl, a także z Przemysko – Dynowskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu. Od strony wschodniej dzielnica zawiera część Jednostki Przestrzennej „Twierdza
Przemyśl” ze „Strefą Ochronną Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”.
Od strony południowej dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Park Sportowo
– Rekreacyjny” obejmującą rzekę San z nabrzeżami oraz z Jednostką Przestrzenną „Rzeka
San”.
Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią, w części dzielnicy
występują osuwiska – więcej informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl,
− krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
− przyrodniczej: nabrzeże Sanu jako Natura 2000 i korytarz ekologiczny, tereny
lasów i fortyfikacji Twierdzy Przemyśl jako elementy Podstawowego Systemu
Przyrodniczego, korytarz ekologiczny lokalny związany z potokiem Kurcianka
(dopływ Sanu), tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej i ogrody działkowe jako
elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.1.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgrupowanej wzdłuż
głównych ulic: Węgierskiej, Chrzanowskiej i ulic bocznych. Zabudowa
w większości chaotyczna, powstała na kanwie podziałów geodezyjnych
działek rolnych o szerokościach od 5,00 do 20,00 m i dróg w miedzach
o szerokości około 3,00 – 5,00 m, co utrudnia dalszą urbanizację bez
drastycznych przekształceń, szczególnie systemu komunikacyjnego.
W środkowej części dzielnicy tereny wolne od zabudowy stanowiące
rezerwę terenów inwestycyjnych w skali miasta dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. W terenach przylegających do fortyfikacji
ograniczenia wysokości i intensywności zabudowy, kolorystyki, kształtu
dachu, itp. zgodnie z ustaleniami dla „Strefy Ochrony Krajobrazu
Fortecznego Twierdzy Przemyśl”.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
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III.1.MN/o:

III.1.MN/U:

III.1.MW:

III.1.RM:

III.1.RM/o:

III.1.US:

Funkcje dopuszczalne: mieszkalno – usługowa, usługowa, rekreacyjna,
ograniczonej produkcji rolnej, szczególnie na terenach wyłączonych spod
zabudowy i związanych przebiegiem sieci infrastruktury technicznej
gazowej, elektroenergetycznej oraz z kopalnią gazu.
Funkcje pożądane: usługi podstawowe.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach osuwisk
nieaktywnych z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna po pozytywnym
wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub
dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
tereny zabudowy mieszkalno – usługowej:
- w „Strefie Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa
z ograniczeniami wysokości i intensywności zabudowy, kolorystyki,
kształtu dachu, itp. zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi. Funkcja
dopuszczalna: usługowa.
- tereny zabudowy mieszkalno – usługowej, głównie związanej
z sąsiedztwem ul. Węgierskiej i uciążliwością komunikacyjną na drodze
głównej (droga wojewódzka nr 884). Stały proces przekształceń
funkcjonalnych w kierunku usług podstawowych i obsługi komunikacji
ze względu na brak lokalnego centrum usługowego.
- w pozostałych terenach: funkcja podstawowa: mieszkaniowa
jednorodzinna i usługowa. Funkcja dopuszczalna: usługowa.
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako enklawa w terenach
zabudowy jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna z ograniczeniami
rozbudowy funkcji w dzielnicy.
Funkcja dopuszczalna: usługi podstawowe lub specjalistyczne nieuciążliwe
możliwe do wykonywania w ramach mieszkalnictwa, np.: gabinety
lekarskie, itp. drobne usługi.
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych
i sadowniczych.
Funkcja podstawowa: rolnicza i mieszkaniowa w zagrodach ogrodniczych,
ograniczona produkcja rolna.
Funkcja dopuszczalna: usługi agroturystyczne i inne związane z produkcją
ogrodniczą, np. handlowa, gastronomiczna, rekreacyjna.
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych
i sadowniczych na obszarze osuwiska nieaktywnego z ograniczeniami
zabudowy.
Funkcja podstawowa: rolnicza i mieszkaniowa w zagrodach ogrodniczych
po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla
całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: produkcji rolnej ograniczonej do produkcji
ogrodniczej i sadowniczej.
tereny sportowo – rekreacyjne związane z sąsiedztwem Jednostki
Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”.
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III.1.U1-3:

III.1.ZN:

III.1.ZP1:

III.1.ZP2:

III.1.ZD:

III.1.R:
III.1.ZL:

ZZ:

III.1.KP:
KDZx:

Funkcja podstawowa: sportowo – rekreacyjna.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona.
tereny zabudowy usługowej.
Funkcja podstawowa: lokalne centra usługowe.
Funkcje dopuszczalne: usługi komunikacyjne.
tereny zieleni nieurządzonej.
Funkcja podstawowa: podstawowy i uzupełniający system przyrodniczy
miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w istniejących
jarach i wąwozach stanowiących koryta dla potoków i cieków wodnych
stałych i okresowych.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna i komunikacyjna w niezbędnym zakresie
przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej.
teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl,
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna,
Funkcje dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna, usługowa, komunikacyjna.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: uzupełniający system przyrodniczy miasta
z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w terenach o trudnym
ukształtowaniu i w „Strefie Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy
Przemyśl”.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, szczególnie w sąsiedztwie Sanu
i komunikacyjna w niezbędnym zakresie przebiegu dróg o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym.
tereny ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi.
tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej.
z zakazem zabudowy.
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej,
tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy.
tereny i obiekty infrastruktury komunikacyjnej.
Funkcja podstawowa: parking ogólnodostępny.
tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu.
Funkcja podstawowa: układ komunikacyjny ponadlokalny z możliwością
korekt przebiegu i klas technicznych w zależności od warunków lokalnych
z alternatywnym przebiegiem przez gminę Przemyśl.
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Rys. Nr 31 „Dzielnica III.1. – Ostrów”
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b) Część północno – wschodnia III.2.
−

Dzielnica III.2. – BUDY
Dzielnica wielofunkcyjna o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
z zabudową zlokalizowaną wzdłuż ulic: Krakowskiej, Gurbiela, Monte Cassino, Armii
Krajowej jako dróg zbiorczych i sieci dróg lokalnych. W dzielnicy nie występuje lokalne
centrum usług podstawowych. Od strony północnej, granica dzielnicy stanowi granicę miasta
z gminą Żurawica, a także z Przemysko – Dynowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Od strony wschodniej dzielnica graniczy z obwodnicą północno – wschodnią, która wraz
z drogami zbiorczymi jest elementem głównego systemu transportowego miasta.
Podlega ochronie:
− krajobrazowej: „Strefa ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
− przyrodniczej: tereny lasów, jako elementy Podstawowego Systemu
Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.2.MN:

III.2.U:

III.2.ZL:

III.2.ZP:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, szczególnie
wzdłuż dróg zbiorczych.
tereny zabudowy usługowej.
Funkcja podstawowa: usługi lokalne i ponadlokalne, szczególnie z zakresu
obsługi komunikacji.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa, centrum usług lokalnych.
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne stanowiące element podstawowego
systemu przyrodniczego miasta.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: uzupełniający system przyrodniczy.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, komunikacyjna w niezbędnym zakresie
przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, tereny do zalesień.
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− Dzielnica III.2. – MONTE CASSINO
Dzielnica wielofunkcyjna obecnie o dominującej funkcji usług ponadlokalnych
i perpektywicznie mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz lokalnych usług
komunalnych. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w postaci zespołu
budynków wielorodzinnych przy Szpitalu oraz jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż ulicy
Monte Cassino i Astronautów. Dla dzielnicy należy ustalić sieć ulic zbiorczych w powiązaniu
z ul. Monte Cassino i ul. Krakowską z uwzględnieniem terenów zabudowy usługowej
i mieszkaniowej wielorodzinnej oraz cmentarzem komunalnym. W dzielnicy nie występuje
lokalne centrum usług podstawowych. Od strony północnej i wschodniej granica dzielnicy
stanowi granicę miasta z gminą Żurawica. Od strony zachodniej dzielnica graniczy
z obwodnicą północno – wschodnią, która wraz z drogami zbiorczymi i magistralą kolejową
E30 jest elementem głównego systemu transportowego miasta. Od strony południowej
dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Rzeka San”.
Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią – więcej informacji
w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− przyrodniczej: nabrzeże Sanu jako Natura 2000 i korytarz ekologiczny, teren lasu oraz
siedlisko żołny jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, korytarz
ekologiczny lokalny związany z potokiem Ług (na granicy z gminą Żurawica), tereny
zieleni urządzonej, nieurządzonej jako elementy Uzupełniającego Systemu
Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziale: 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY
ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
III.2.U1:
tereny zabudowy usług ponadlokalnych i lokalnych w zakresie usług
medycznych: Szpital Wojewódzki i centrum ratownictwa z zapleczem
technicznym.
Funkcja podstawowa: usługi medyczne.
Funkcje dopuszczalne: usługi podstawowe, mieszkaniowo – usługowa.
III.2.U2:
lokalne centrum usług podstawowych związanych z projektowanymi
zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: usługi podstawowe.
Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona, usługi sakralne i komunikacyjne.
III.2.ZC:
teren cmentarza komunalnego z pełnym zapleczem administracyjno
– usługowym, z perspektywą usług ponadlokalnych w ramach Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Funkcja podstawowa: usługi cmentarne.
Funkcje dopuszczalne: wszystkie usługi towarzyszące cmentarzowi, inne
miejskie usługi komunalne.
III.2.MW1:
tereny perspektywicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o dużej
i średniej intensywności, z pełnym programem usług podstawowych
i rekreacją lokalną, stanowiące strategiczny obszar rozwoju mieszkalnictwa
miasta.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo - usługowa, mieszkaniowa
jednorodzinna, usługowa, rekreacyjna.
III.2.MW2:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: usługi podstawowe.
III.2.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obecnie ograniczone do
niewielkich zespołów usytuowanych wzdłuż ul. Monte Cassino,
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III.2.MW/U:

III.2.MN/U:

III.2.US:

III.2.ZP1:

III.2.ZP/U:

III.2.ZN1:

III.2.ZN2:
III.2.ZN3:

III.2.ZL:

Astronautów, Ceramicznej i Gazowej, w części północnej stanowiące
perspektywiczną strefę przejściową do zabudowy wielorodzinnej na styku
z gminą Żurawica,
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa.
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami jako strefa
przejściowa od terenu usług medycznych ponadlokalnych (Szpital)
i intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, w tym budynki
zamieszkania zbiorowego, hotelowe, typu apartamentowego z własnym
zapleczem usług.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, jako strefa
łącząca tereny usług i zabudowy mieszkaniowej o różnych wskaźnikach
intensywności zabudowy.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowousługowa.
Funkcja dopuszczalna: usługowa.
teren sportu i rekreacji.
Funkcja podstawowa: dzielnicowy obszar rekreacyjno – sportowy
z możliwością poszerzenia w kierunku zachodnim na teren zieleni
nieurządzonej III.2.ZN 1.
Funkcje dopuszczalne: usługi związane z rekreacją, usługi kultury.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: rekreacyjna, ochrona od funkcji uciążliwych, tereny
zieleni publicznej.
Funkcje dopuszczalne: komunikacyjna w niezbędnym zakresie przebiegu
dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej.
teren zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: zieleń parkowa izolacyjna od cmentarza z usługami
dopuszczalnymi w strefie cmentarza.
Funkcja dopuszczalna: usługowa, rekreacyjna, komunikacyjna, parkingi.
tereny zieleni nieurządzonej.
Funkcja podstawowa: uzupełniający system przyrodniczy miasta
z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w istniejących jarach
i wąwozach stanowiących koryta dla potoków i cieków wodnych stałych
i okresowych.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, jako rezerwa dla rozwoju funkcji
rekreacji dla dzielnicy, komunikacyjna w niezbędnym zakresie przebiegu
dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
teren zieleni nieurządzonej, przeznaczony do ochrony.
Funkcja podstawowa: stanowisko gatunku chronionego – żołny.
teren zieleni nieurządzonej.
Funkcja podstawowa: strefa buforowa dla stanowiska gatunku chronionego
– żołny.
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
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III.2.R:

III.2.KP/U1:

III.2.KP/U2:

III.2.C:

ZZ:

KDZx:

tereny rolne z produkcją ograniczoną do ogrodniczej i sadowniczej,
z perspektywiczną możliwością przekształcenia w teren zabudowy
zagrodowej ograniczonej do gospodarstw ogrodniczych.
teren infrastruktury technicznej komunikacyjnej.
Funkcja podstawowa: parking strategiczny, usługi komunikacyjne, w tym
dworce busowe i autobusowe, stacje przesiadkowe między komunikacją
tranzytową i miejską, itp.
Funkcje dopuszczalne: wszechstronne usługi związane z komunikacją,
w tym autosalony, serwisy, WOH.
teren infrastruktury technicznej komunikacyjnej.
Funkcja podstawowa: układ drogowy lokalny i wewnętrzny, parking
strategiczny przy cmentarzu.
Funkcja dopuszczalna: usługi związane z cmentarzem
tereny i obiekty infrastruktury technicznej ciepłowniczej.
Funkcja podstawowa: miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej.
Funkcje dopuszczalne: usługi związane z techniką grzewczą.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej.
tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu.
Funkcja podstawowa: układ komunikacyjny ponadlokalny z możliwością
korekt przebiegu i klas technicznych w zależności od potrzeb inwestorów.
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Rys. Nr 33 „Dzielnica III.2. – Monte Cassino”
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− Dzielnica III.2. – WILCZE 2
Dzielnica wielofunkcyjna o dominującej funkcji produkcji rolnej w różnych formach
i różnej własności terenów położonych w zakolach Sanu i stanowiących odrębny ekosystem
o unikalnym krajobrazie nadrzecznym. Jako uzupełniająca - funkcja mieszkaniowa
jednorodzinna stanowiąca pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej i uzupełniona
zabudową współczesną.
Od strony zachodniej dzielnica graniczy z obwodnicą północno – wschodnią miasta,
od strony południowej z terenami kolejowymi magistrali kolejowej E30, które stanowią
razem elementy głównego systemu transportowego miasta. Przez dzielnicę przebiegają szańce
forteczne stanowiące część Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. Od strony
północnej dzielnica obejmuje część Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”, stanowiącą również
korytarz przewietrzania miasta. Brak usług podstawowych i lokalnego centrum usługowego,
Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią - więcej informacji
w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl,
− krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”, „Strefa
ochrony starorzecza Sanu – Wilcze”,
− przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu jako Natura 2000 i korytarz ekologiczny, teren
szańców Twierdzy Przemyśl jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego,
tereny zieleni urządzonej i ogrody działkowe jako elementy Uzupełniającego Systemu
Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.2.R/US/ZD: tereny produkcji rolnej i zieleni nieurządzonej z ograniczeniami w sposobie
upraw ze względu na sąsiedztwo Sanu jako obszaru chronionego
przyrodniczo, niezabudowane i z zakazem zabudowy.
Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – sportowa, ogrody działkowe lub inne
formy organizacyjne dla użytkowania terenów produkcji rolnej.
III.2.R:
tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej, dawne
użytki rolne i pola orne związane z gospodarstwami rolnymi.
Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej oraz z ograniczeniami w sposobie upraw ze względu na
sąsiedztwo Sanu jako obszaru chronionego przyrodniczo.
Funkcja dopuszczalna: ogrody działkowe i inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi.
III.2.ZD:
tereny ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej oraz z ograniczeniami w sposobie upraw ze względu na
sąsiedztwo Sanu jako obszaru chronionego przyrodniczo.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi.
III.2.MN1:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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III.2.MN2:

III.2.U1:

III.2.U2:

III.2.ZP1:

III.2.ZP2:

III.2.WS:

ZZ:

Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowe, usługowa.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstałe na kanwie dawnej
zabudowy zagrodowej uzupełnianej zabudową niezwiązaną z rolnictwem
kosztem otwartych terenów przedpola szańców.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, rekreacyjno
– sportowa.
tereny zabudowy usługowej sakralnej.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcja dopuszczalna: usługi kultury, zieleń urządzona na terenie
zamkniętego cmentarza.
tereny usług ponadlokalnych,
Funkcja podstawowa: usługi hotelarskie.
Funkcje dopuszczalne: obsługi komunikacji, kultury, gastronomiczne,
wystawiennicze,
centrum konferencyjne, sportowo – rekreacyjne,
handlowe.
teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna.
Funkcje dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna, usługowa, komunikacyjna,
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: rekreacyjna,
Funkcja dopuszczalna: produkcji rolnej (ogrodniczej), infrastruktury
technicznej – jako budowle przeciwpowodziowe.
teren wód powierzchniowych śródlądowych.
Funkcja podstawowa: rzeka San.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – sportowa, elementy systemu
komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez
San, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej.
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− Dzielnica III.2. – PRZEKOPANA 1
Dzielnica wielofunkcyjna położona przy ujściu rzeki Wiar do Sanu, o dominującej
funkcji produkcji rolnej na terenach położonych w zakolach Sanu. Jako uzupełniająca
występuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, stanowiąca pozostałości dawnej zabudowy
zagrodowej, zgrupowana w południowej części wzdłuż ul. Lwowskiej oraz usługi komunalne
– oczyszczalnia ścieków.
Od strony północnej dzielnica zawiera część Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”,
stanowiącą korytarz również przewietrzania miasta. Przez dzielnicę przepływa rzeka Wiar.
Od strony wschodniej dzielnica graniczy z gminą Medyka, od strony południowej
z magistralą kolejową E30, która stanowi element głównego systemu transportowego miasta.
Brak usług podstawowych i lokalnego centrum usługowego,
Wzdłuż Sanu i pomiędzy wałami rzeki Wiar występuje obszar szczególnego
zagrożenia powodzią oraz wzdłuż Wiaru poza wałami obszary zalewu wodami
powodziowymi Q1% (Obszary zagrożone „wodą stuletnią”) nie stanowiące obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne obszary
- więcej informacji w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu jako Natura 2000, korytarze ekologiczne
Sanu i Wiaru, cmentarz - jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego,
tereny zieleni urządzonej jako elementy Uzupełniającego Systemu
Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
III.2.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstałe na kanwie dawnej
zabudowy zagrodowej, uzupełnianej zabudową niezwiązaną z rolnictwem.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcje dopuszczalne i pożądane: mieszkaniowo – usługowa i usługowa
w zakresie usług podstawowych.
III.2.MN/U:
teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Funkcja podstawowa: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowo - usługowej i usługowej aż do wykształcenia lokalnego
centrum usług podstawowych i rekreacji.
III.2.K:
tereny i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej.
Funkcja podstawowa: oczyszczalnia ścieków z poszerzeniem zakresu usług
o miejsce składowania i utylizacji zanieczyszczonego i zasolonego śniegu
z ulic i chodników.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona izolacyjna, systemy ochrony
przeciwpowodziowej.
III.2.U:
teren usług sakralnych.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne.
Funkcje dopuszczalne: inne usługi podstawowe z poszerzeniem na teren
sąsiedni III.2.MN/U.
III.2.ZC:
teren usług cmentarnych.
Funkcja podstawowa: lokalny cmentarz komunalny wymagający ustalenia
i egzekucji strefy sanitarnej.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona.
Funkcja pożądana: ograniczenie funkcji cmentarnych aż do zamknięcia
cmentarza.
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III.2.ZP:

III.2.ZN:

III.2.ZL:

III.2.E:
III.2.WS1:

III.2.WS2:

ZZ:

tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: tereny zieleni izolacyjnej, nadrzecznej jako część
uzupełniającego systemu przyrodniczego miasta.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjna.
tereny zieleni nieurządzonej.
Funkcja podstawowa: podstawowy i uzupełniający system przyrodniczy
miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu w sąsiedztwie rzeki San
i Wiar.
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
Funkcja podstawowa: GPZ.
teren wód powierzchniowych śródlądowych.
Funkcja podstawowa: rzeka San.
Funkcje dopuszczalne: elementy systemu komunikacji publicznej, w tym
nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez San, przekroczenia rzeki
sieciami infrastruktury technicznej.
teren wód powierzchniowych śródlądowych.
Funkcja podstawowa: rzeka Wiar.
Funkcje dopuszczalne: elementy systemu komunikacji publicznej, w tym
nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez Wiar, przekroczenia rzeki
sieciami infrastruktury technicznej.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej.
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Rys. Nr 35 „Dzielnica III.2. – Przekopana 1”
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c)

Część południowo – zachodnia III.3.

− Dzielnica III.3. – PRAŁKOWCE
Dzielnica wielofunkcyjna położona pomiędzy Sanem i ul. Sanocką, o dominującej
funkcji sportowo - rekreacyjnej. W starym korycie Sanu, w miejscu dawnego poboru żwiru
(obecnie tzw. „oczka wodne”) obejmuje udokumentowane złoże kruszywa.
Jako uzupełniającą jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna stanowiąca pozostałości dawnej
zabudowy zagrodowej i wielorodzinna zgrupowane w południowej części wzdłuż
ul. Sanockiej i Rosłońskiego oraz usługi komunalne – kompleks stacji poboru i uzdatniania
wody dla miasta. Tereny sportowo – rekreacyjne stanowią równocześnie część Jednostki
Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”, która ma swoją kontynuację w dzielnicach:
I. Stare Miasto, II.1. Kmiecie, III.3. Zielonka, II.2. Podwinie.
Od strony północnej dzielnica obejmuje część Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”.
Od strony południowej granicę dzielnicy stanowi ul. Sanocka jako droga krajowa nr 28 klasy
głównej, która wraz z planowaną drogą zbiorczą (lub główną) łączącą ul. Sanocką
z ul. Grunwaldzką, z mostem przez San, stanowi element głównego systemu transportowego
miasta.
Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią - więcej informacji
w rozdziale 10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− krajobrazowej: „Strefa ochrony wybrzeża Sanu – Prałkowce”
− przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu jako Natura 2000, korytarz ekologiczny
i korytarz przewietrzania miasta - jako elementy Podstawowego Systemu
Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej i ogrody działkowe jako elementy
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego.
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.3.WS:
teren wód powierzchniowych śródlądowych.
Funkcja podstawowa: rzeka San.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – sportowa, elementy systemu
komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez
San, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej.
III.3.US/ZP/WS: tereny sportowo – rekreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym obejmujące
w dzielnicy: obiekty sportowe ze stadionem, lodowisko miejskie, hotel,
wyrobisko po żwirze tzw. „oczka wodne”, istniejące ogrody działkowe,
tereny nadbrzeżnych łąk nad Sanem.
Funkcja podstawowa: sportowo – rekreacyjna, z ograniczeniami
w zabudowie ze względu na bezpośrednie zagrożenie powodzią
i w wysokości i ukształtowaniu budynków w korytarzu przewietrzania
miasta.
Funkcje dopuszczalne: usługowa a także hotelowa, apartamentowo
– hotelowa i mieszkaniowa wielorodzinna – jako uzupełniające dla
podstawowej, komunikacyjna w zakresie przebiegu nowych dróg
publicznych i parkingów, czasowo produkcyjna górnicza na terenie
udokumentowanego złoża żwiru – tylko do czasu wydobycia kruszywa
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III.3.W:

III.3.MN:

III.3.MN/o:

III.3.MW:

III.3.U:

III.3.E:
III.3.ZN:

III.3.ZL:

III.3.ZD:

z obowiązkiem rekultywacji wyrobisk na cele rekreacyjno - sportowe
(zbiorniki wodne).
Funkcja pożądana: rozszerzenie ponadlokalnego zasięgu terytorialnego
i funkcji Parku Sportowo – Rekreacyjnego w ramach MOF – u do Ostrowa
w gminie Przemyśl i Prałkowce w gminie Krasiczyn o tereny w dolinie
Sanu.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej wodociągowej.
Funkcja podstawowa: ujęcie wody dla miasta i zakład uzdatniania wody.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjne i ochronne, szczególnie w strefie ujęcia
wody na Sanie (dla celów przyrodniczych przepławka dla ryb
i rekreacyjnych jako wodna trasa turystyczna).
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstałe na kanwie dawnej
zabudowy zagrodowej, uzupełnianej zabudową niezwiązaną z rolnictwem
wzdłuż ul. Rosłońskiego.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcje dopuszczalne i pożądane: mieszkaniowo – usługowa i usługowa
w zakresie usług lokalnych.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska
nieaktywnego z ograniczeniami w zabudowie.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna po pozytywnym
wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub
dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje dopuszczalne i pożądane: mieszkaniowa jednorodzinna jako
uzupełnienie zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowa
i usługowa w zakresie usług podstawowych z ograniczeniami w wysokości
i ukształtowaniu budynków w korytarzu przewietrzania miasta.
tereny usługowe.
Funkcja podstawowa: usługi podstawowe.
Funkcje dopuszczalne: inne związane z funkcją Parku Sportowo
– Rekreacyjnego, obsługi komunikacyjnej, np. warsztaty i serwisy
samochodowe, stacje benzynowe, motele, itp.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
Funkcja podstawowa: stacja transformatorowa.
tereny zieleni nieurządzonej.
Funkcja podstawowa: podstawowy i uzupełniający system przyrodniczy
miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w sąsiedztwie
rzeki San.
Funkcja dopuszczalna: sportowo – rekreacyjna.
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
teren ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej oraz z ograniczeniami w sposobie upraw ze względu na
sąsiedztwo Sanu jako obszaru chronionego przyrodniczo.
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III.3.PG:

ZZ:

KDZx:

Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi,
Funkcja pożądana: rekreacyjno – sportowa ze stopniowym przekształceniem
ogrodów w przestrzeń publiczną,
teren i obszar górniczy,
Funkcja podstawowa: czasowy obszar i teren górniczy wydobycia
kruszywa.
Funkcje dopuszczalne: czasowe komunikacyjne w zakresie dróg, placów
manewrowych i składowych dla transportu, związanych z eksploatacją
kruszywa.
Funkcja pożądana: rekreacyjno – sportowa po rekultywacji wyrobiska.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej.
tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu.
Funkcja podstawowa: układ komunikacyjny ponadlokalny z możliwością
korekt przebiegu i klas technicznych w zależności od warunków lokalnych
i potrzeb inwestorów.
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− Dzielnica III.3. – KRUHEL
Dzielnica wielofunkcyjna, o dominującej funkcji ochronnej dla obszarów chronionych
przyrodniczo i krajobrazowo, z terenami lasów, naturalnej i mało przekształconej zieleni
nieurządzonej na stokach wzgórz, w jarach, wąwozach i terenach otwartych, w przeważającej
części prawnie chronionych. Funkcję uzupełniającą stanowi mieszkalnictwo jednorodzinne,
skupione na ogół wzdłuż nielicznych ulic.
Od strony północnej granicę dzielnicy stanowi ul. Sanocka jako droga krajowa nr 28
klasy głównej, która stanowi element głównego systemu transportowego miasta.
Od strony północno – zachodniej, zachodniej, południowej i południowo – wschodniej
granica dzielnicy stanowi dzielnicę miasta z gminami Krasiczyn i Przemyśl.
Brak usług podstawowych.
W całej dzielnicy liczne obszary osuwiskowe - więcej informacji w rozdziale 10.
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− krajobrazowej: „Strefa ochrony Zniesienia, Kruhela, Zielonki”,
− przyrodniczej: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Przemysko –
Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
(OSP) Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”, Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000
mający znaczenie dla wspólnoty „Ostoja Przemyska”, Stanowisko
dokumentacyjne „Olistolit jurajski”, a także proponowany do ochrony „Wąwóz
Maziarnia”
i tereny lasów jako elementy Podstawowego Systemu
Przyrodniczego, tereny zieleni nieurządzonej i rolnicze jako elementy
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU I UZDROWISK
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
III.3.ZL:
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
III.3.ZN/R/US: tereny zieleni nieurządzonej, produkcji rolnej i rekreacji.
Funkcja podstawowa: obszar o perspektywicznym przeznaczeniu dla celów
rekreacji lokalnej i ponadlokalnej jako uzupełnienie usługowego charakteru
Parku
Sportowo
–
Rekreacyjnego
w
terenach
otwartych
i niezurbanizowanych, z ograniczeniami w zabudowie głównie ze względu
na osuwiska i konfigurację terenu.
Funkcje dopuszczalne: ograniczonej produkcji rolnej, agroturystyki
i rekreacji, komunikacyjna dla niezbędnego przebiegu drogi zbiorczej
i dróg lokalnych a także systemu dróg turystycznych: szlaków pieszych,
rowerowych torów motokrosowych, itp.
III.3.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako pozostałości dawnej
zabudowy zagrodowej wsi Kruhel Wielki i Kruhel Mały.
Funkcja podstawowa: mieszkalna jednorodzinna.
Funkcje dopuszczalne: mieszkalno – usługowa, usługowa, ograniczona
rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
ogrodniczych i agroturystycznych.
Funkcja pożądana: usługowa w postaci lokalnego centrum usług
podstawowych,
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III.3.MN/o1:

III.3.MN/o2:

III.3.ZC1:
III.3.ZC2:

III.3.R:

III.3.RM:

KDZx:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwisk
nieaktywnych z ograniczeniami w zabudowie.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna po pozytywnym
wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub
dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona
- w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska
aktywnego okresowo z ograniczeniami w zabudowie.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna z zakazem zabudowy
na wolnych działkach i zakazem rozbudowy i nadbudowy istniejących
budynków.
teren cmentarza.
Funkcja podstawowa: cmentarz zamknięty, zieleń urządzona.
teren usług sakralnych i cmentarnych.
Funkcja podstawowa: usługi sakralne (kościół), lokalny cmentarz
komunalny wymagający ustalenia i egzekucji strefy sanitarnej, bez prawa
poszerzenia.
Funkcja dopuszczalna: funkcje cmentarne aż do zamknięcia cmentarza.
tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej.
Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: różne formy organizacyjne produkcji ogrodniczej
i sadowniczej, ogrody działkowe, także użytki rolne i pola orne związane
z istniejącymi gospodarstwami rolnymi.
tereny zabudowy zagrodowej ograniczonej do gospodarstw ogrodniczych
i sadowniczych oraz gospodarstwa agroturystyczne i rekreacyjne z hodowlą
zwierząt (konie, owce, kozy, drób). dawne,
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa i produkcja rolna ograniczona do
kategorii jak wyżej,
Funkcja dopuszczalna: sportowo - rekreacyjna,
tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu.
Funkcja podstawowa: układ komunikacyjny ponadlokalny z możliwością
korekt przebiegu i klas technicznych w zależności od warunków lokalnych.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

172

Rys. Nr 37 „Dzielnica III.3. – Kruhel”
173

− Dzielnica III.3. – ZIELONKA
Dzielnica wielofunkcyjna, o dominującej funkcji ochronnej dla obszarów cennych
przyrodniczo i krajobrazowo, z terenami lasów, naturalnej i mało przekształconej zieleni
nieurządzonej i urządzonej na stokach wzgórz, w jarach, wąwozach i na terenach otwartych,
oraz z terenami produkcji rolniczej i ogrodami działkowymi. Funkcję równorzędną stanowią
rekreacja i sport w ramach jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”
i Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl” oraz mieszkalnictwo jednorodzinne skupione
w 3 zespołach zabudowy:
− „Krzemieniec” w sąsiedztwie ulic: Sanockiej, Chodkiewicza, Krzemieniec, Sucha,
Studzienna, Kossaka,
− „Zielonka” wzdłuż ulic: Pasteura, Grochowskiej, Ziemowita, Kruhelska, Potokowa,
− „Kasztanowa” wzdłuż ulic: Kasztanowa, Pikulicka, Fabryczna, Piastowska.
Od strony południowo – zachodniej granica dzielnicy stanowi granicę miasta z gminą
Przemyśl. Od strony wschodniej dzielnica graniczy z ul. Słowackiego klasy głównej, łączącą
się z drogą wojewódzką nr 885 do Malhowic, która stanowi element głównego systemu
transportowego miasta.
W całej dzielnicy występują osuwiska - więcej informacji w rozdziale 10. OBSZARY
NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS
ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl i Fort
Kruhel,
− krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
„Strefa Ochrony Zniesienia, Kruhela, Zielonki”,
− przyrodniczej: tereny zieleni nieurządzonej, lasy, teren fortyfikacji Twierdzy
Przemyśl i cmentarze jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego,
tereny zieleni urządzonej, rolnicze i ogrody działkowe jako elementy
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.3.US1:
tereny sportowo – rekreacyjne Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo –
Rekreacyjny” o intensywnym nasyceniu urządzeń terenowych: stok
narciarski, tor saneczkowy, wyciąg krzesełkowy, zespół fortów:
„Zniesienie”, „Tatarski Kopiec”, „Laboratorium” jako otwarte centrum
kulturalno – rekreacyjne z amfiteatrem letnim, trasami spacerowymi,
boiskami, itp.
Funkcja podstawowa: usługi sportowo – rekreacyjne.
Funkcje dopuszczalne: usługi turystyczne, handlowe, hotelarskie,
kulturalne, komunikacyjne.
III.3.US2:
tereny sportowo – rekreacyjne.
Funkcja podstawowa: lokalny zespół sportowo – rekreacyjny w ramach
nowego lokalnego centrum usługowego.
Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona, mieszkalno - usługowa związana
z obsługą sportu i rekreacji.
III.3.U1:
tereny usług podstawowych i ponadpodstawowych.
Funkcje podstawowe: centrum usług związanych z Parkiem Sportowo
– Rekreacyjnym.
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III.3.U2:

III.3.U3-4:

III.3.MN:

III.3.MN/U:

III.3.RM:

III.3.R:

III.3.ZP1:

III.3.ZP2:

III.3.ZP3:

Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa,
tereny usług podstawowych.
Funkcje podstawowe: lokalne zespoły usług podstawowych związanych
z zabudową mieszkaniową.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowe.
tereny zabudowy usługowo – magazynowo - składowej.
Funkcje podstawowe: zespół usług związanych funkcjonalnie
z kompleksami usług komunalnych i składowiskiem odpadów.
Funkcje dopuszczalne: magazynowe, składowe, zieleń urządzona
izolacyjna.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, także pozostałości dawnej
zabudowy zagrodowej z nowymi uzupełnieniami po podziałach działek
rolnych dla kontynuacji funkcji mieszkaniowej w ślad za rozwojem
infrastruktury technicznej i komunikacji.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, ograniczona
rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
ogrodniczych i agroturystycznych.
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa.
Funkcje dopuszczalne: usługi podstawowe i dzielnicowe.
Funkcje pożądane: utworzenie lokalnego centrum usług podstawowych.
tereny zabudowy zagrodowej ograniczonej do gospodarstw ogrodniczych
i sadowniczych oraz agroturystycznych, dawne użytki rolne i pola orne
związane z gospodarstwami rolnymi.
Funkcja podstawowa: zagrodowa ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: gospodarstwa agroturystyczne i rekreacyjne
z hodowlą zwierząt (konie, owce, kozy, drób), ogrodnictwem
i sadownictwem, mieszkaniowa jednorodzinna.
tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej, dawne
użytki rolne i pola orne związane z gospodarstwami rolnymi
z ograniczeniami i zakazem zabudowy ze względu na Strefę Ochrony
Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl (Fort 3a Kruhel).
Funkcja podstawowa: produkcja rolna.
Funkcja dopuszczalna: tereny zieleni urządzonej bez zabudowy.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: rezerwa rozwoju Parku Sportowo – Rekreacyjnego
o funkcje wymagające naturalnego krajobrazu i urozmaiconego
ukształtowania terenu.
Funkcja dopuszczalna: zalesienia, szczególnie w terenach osuwiskowych.
teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl – Fortu
Kruhel.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna.
Funkcje dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna, usługowa.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona w Strefie Ochrony Krajobrazu
Fortecznego Twierdzy Przemyśl.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna bez zabudowy, np. pola namiotowe,
boiska sezonowe.
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III.3.ZP/R:

III.3.ZC1:

III.3.ZC2:

III.3.UK1:

III.3.UK2:

III.3.ZD:

III.3.ZL:

tereny zieleni urządzonej i produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej
i sadowniczej, dawne użytki rolne i pola orne związane z gospodarstwami
rolnymi a także niedostępne i trudnodostępne zbocza wzgórz, jary
i wąwozy, przemieszane z terenami leśnymi.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona i produkcja rolna ograniczona do
ogrodniczej i sadowniczej.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjna z dopuszczeniem zabudowy sezonowej
kempingowej, ogrody działkowe, , komunikacyjna, w tym parkingowa dla
obsługi kompleksów ogrodniczych i dróg typu turystycznego: ścieżek
pieszych i rowerowych, szlaków turystyki konnej, itp.
teren usług sakralnych i cmentarza:
Funkcja podstawowa: usługi sakralne i grzebalne z ograniczeniami w strefie
sanitarnej,
Funkcja pożądana: funkcje cmentarne aż do zamknięcia cmentarza.
teren cmentarza wojennego podlegający ochronie konserwatorskiej.
Funkcja podstawowa: cmentarz zamknięty dla pochówków.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona w ramach strefy ochrony sanitarnej
i dla ekspozycji pomnika.
teren usług komunalnych.
Funkcja podstawowa: cmentarz dla małych zwierząt domowych
z możliwością rozbudowy w kierunku północnym na teren III.3.ZP/R.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona, inne usługi komunalne
niekolidujące z terenami zieleni.
teren usług komunalnych.
Funkcja podstawowa: inne usługi komunalne.
Funkcje dopuszczalne: produkcyjne dla utrzymania zieleni miejskiej,
schronisko dla zwierząt domowych, administracyjno – usługowe związane
z gospodarką komunalną, itp.
tereny ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej,
Funkcje dopuszczalne: poszerzenie terenów ogrodów na tereny sąsiednie
ZP/R., rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne produkcji
ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

176

Rys. Nr 38 „Dzielnica III.3. – Zielonka”

177

−

Dzielnica III.3. – PIKULICE
Dzielnica wielofunkcyjna, obecnie o dominującej funkcji produkcji rolnej,
perpektywicznie rozwój usług ponadlokalnych i mieszkalnictwa wielorodzinnego
i jednorodzinnego oraz lokalnych usług komunalnych. Jako funkcje uzupełniające występują:
produkcja w postaci zakładów produkcyjnych o nieznaczącym wpływie na środowisko
w dawnych zakładach „Astra”. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako
pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej z nowymi uzupełnieniami po podziałach działek
rolnych, występuje wzdłuż ulic Herburtów i Sobótki.
Istniejący zespół zabudowy
wielorodzinnej jest pozostałością dawnego mieszkalnictwa zakładowego „Astry”
i przyległych składów przemysłowych, obecnie enklawa substandardowego budownictwa
socjalnego. Zespół usług komunalnych ponadlokalnych – składowisko odpadów.
W dzielnicy nie występuje lokalne centrum usług podstawowych.
Od strony południowej dzielnica graniczy z potokiem Jawor, który stanowi granicę
miasta z gminą Przemyśl, kontynuowaną od strony zachodniej. Od strony wschodniej
dzielnica graniczy z ul. Słowackiego - drogą wojewódzką nr 885 do Malhowic, klasy
głównej, która wraz z systemem ulic zbiorczych stanowi element głównego systemu
transportowego miasta.
Wzdłuż potoku Jawor występują tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią
a w całej dzielnicy występują osuwiska - więcej informacji w rozdziale 10. OBSZARY
NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS
ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl
(brama forteczna w północnej części dzielnicy),
− krajobrazowej: „Strefa ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
− przyrodniczej: tereny zieleni nieurządzonej, lasy, teren fortyfikacji Twierdzy
Przemyśl i cmentarze jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego,
tereny zieleni urządzonej, rolnicze i ogrody działkowe jako elementy
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.3.MN:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo - usługowa i usługowa.
III.3.MW1:
tereny perspektywicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o dużej
i średniej intensywności, z pełnym programem usług podstawowych
i rekreacją lokalną. Niezabudowane tereny rolnicze w północnej i centralnej
części dzielnicy stanowią strategiczny obszar rozwoju mieszkalnictwa
miasta.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, rekreacyjno
- sportowa.
III.3.MW2:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna, Istniejący zespół
budynków zakładowych i komunalnych do rewitalizacji.
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III.3.P/U:

III.3.O:

III.3.U1:

III.3.U2:

III.3.ZP1:

III.3.ZP2:

III.3.ZN:

III.3.RM/R:

III.3.ZL:

ZZ:

Funkcje dopuszczalne: Istniejący zespół budynków pod ochroną
konserwatorską do przekształcenia w lokalne centrum handlowo
- usługowe.
tereny produkcyjne, do przekształcenia w obiekty z funkcją produkcyjno
- usługową i usługową.
Funkcje dopuszczalne: usługowa, handlowa, WOH.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej.
Funkcja podstawowa: składowisko odpadów.
Funkcja dopuszczalna i pożądana: dalszy rozwój funkcji na terenach
sąsiednich ZN.
teren zabudowy usługowej.
Funkcja podstawowa: centrum usługowo - handlowe dla dzielnicy.
Funkcje dopuszczalne: usługi ponadlokalne wszystkich kategorii,
szczególnie związane z ruchem turystycznym i przejściem granicznym
w Malhowicach.
tereny zabudowy usługowej.
Funkcja podstawowa: lokalne centra usług podstawowych dla istniejących
i projektowanych zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej.
Funkcje dopuszczalne: usługi sakralne, edukacyjne, lecznictwa, itp.
tereny zieleni urządzonej na dawnym zrekultywowanym składowisku
odpadów wymagający monitoringu.
Funkcja podstawowa: teren zieleni publicznej.
Funkcja dopuszczalna: teren rekreacji i sportu bez prawa zabudowy.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: teren zieleni urządzonej.
Funkcja dopuszczalna: teren rekreacji i sportu z możliwością zabudowy.
na
terenach
osuwiskowych
tereny
zieleni
nieurządzonej,
i z ukształtowaniem terenu niesprzyjającym innym funkcjom.
Funkcja podstawowa: uzupełniający system przyrodniczy miasta.
Funkcja dopuszczalna: zalesienia, szczególnie jako zieleń izolacyjna od
składowiska odpadów,
tereny zabudowy zagrodowej ograniczonej do gospodarstw ogrodniczych
i sadowniczych oraz agroturystycznych i specjalistycznych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcja dopuszczalna: gospodarstwa agroturystyczne i specjalistyczne
z przetwórstwem płodów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, usługi
sportowo - rekreacyjne.
tereny lasów.
Funkcja podstawowa: tereny leśne.
Funkcja dopuszczalna: tereny rekreacji.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
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KDZx:

− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
tereny produkcji rolniczej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej.
tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu.
Funkcja podstawowa: układ komunikacyjny ponadlokalny z możliwością
korekt przebiegu i klas technicznych w zależności od potrzeb inwestorów
i warunków lokalnych.
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Rys. Nr 39 „Dzielnica III.3. – Pikulice”
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d) Część południowo – wschodnia III.4.
− Dzielnica III.4. – PRZEKOPANA 2
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją produkcyjną, magazynowo
– składową, usługowo – produkcyjną i usługową, w tym wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe WOH. Jako funkcja uzupełniająca: mieszkaniowa wielorodzinna wzdłuż
ul. Lwowskiej, enklawy zabudowy jednorodzinnej w rejonie wsi Krówniki i wzdłuż
ul.
Lwowskiej.
Północna
część
dzielnicy
wzdłuż
ul.
Lwowskiej
leży
w Głównym Centrum i Paśmie Rozwoju Usług. Od strony północnej dzielnica graniczy
z terenem magistrali kolejowej E-30, która razem z ul. Lwowską – drogą krajową nr 28 klasy
głównej stanowią elementy głównego systemu transportowego miasta.
Dzielnica nieuporządkowana przestrzennie wzdłuż ul. Lwowskiej, gdzie istniejąca
zabudowa mieszkaniowa znajduje się w strefie uciążliwości komunikacyjnej i koliduje
z Głównym Centrum i Pasmem Rozwoju Usług. Dzielnica stanowi strategiczny obszar
rozwoju funkcji produkcyjnej, składowej i usługowej miasta jako Strefa Gospodarcza.
Konieczna budowa układu ulic zbiorczych z uwzględnieniem potrzeb dużych samochodów
dostawczych i dróg lokalnych.
Od strony południowej i wschodniej granica dzielnicy stanowi granicę miasta z gminą
Przemyśl.
Na przeznaczenie terenów wzdłuż wschodniej granicy dzielnicy ma wpływ istniejący
w gminie Przemyśl rezerwat przyrody „szachownica w Krównikach”, którego nieustalona
strefa ochronna blokuje podstawową funkcję w części dzielnicy. Od strony zachodniej granicę
stanowi rzeka Wiar z wałami przeciwpowodziowymi.
W terenach usługowych wzdłuż bocznicy kolejowej wskazana funkcja obsługi
komunikacyjnej: węzeł przeładunkowy transportu kolejowego i towarowego
samochodowego.
Wzdłuż rzeki Wiar występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią zawarte
pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi i obszary zalewu wodami powodziowymi Q1%
(Obszary zagrożone „wodą stuletnią”) nie stanowiące obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne - więcej informacji w rozdziale 10.
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl (Fort
Łapajówka w północnej części dzielnicy),
− krajobrazowej: „Strefa ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
− przyrodniczej: brzeg rzeki Wiar korytarz ekologiczny, teren fortyfikacji Twierdzy
Przemyśl jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni
urządzonej, rolnicze i ogrody działkowe jako elementy Uzupełniającego Systemu
Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.4.P:
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym znacząco
oddziałujące na środowisko.
Funkcja podstawowa: produkcyjno – magazynowo – składowa
i produkcyjno – usługowa.
Funkcje dopuszczalne: usługowa.
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III.4.P/U:

III.4.U1:

III.4.U2:

III.4.MW:

III.4.U/MW:

III.4.MN/U:

III.4.R/P:

III.4.R/P/U:

III.4.ZD:

III.4.KP:

III.4.K:

tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, w tym znacząco oddziałującej
na środowisko.
Funkcja podstawowa: produkcyjna.
Funkcje dopuszczalne: usługowa związana z produkcją przemysłową,
np.: usługi handlowe i hurtownie zakładowe, składy, WOH, itp.
tereny zabudowy usługowej.
Funkcja podstawowa: usługi ponadpodstawowe, w tym wchodzące w skład
Głównego Pasma Rozwoju Usług i WOH-y.
Funkcje dopuszczalne: komunikacyjne, szczególnie wzdłuż ul. Lwowskiej,
podstawowe.
tereny zabudowy usługowej.
Funkcja podstawowa: usługi lokalne podstawowe.
Funkcje dopuszczalne: w terenach sąsiadujących z terenami III.4.P usługi
związane z ich obsługą.
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa i usługowa.
teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej wielorodzinnej.
Funkcja podstawowa: usługowa, szczególnie związana z obsługą
komunikacji i transportu oraz mieszkaniowo – usługowa.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa wielorodzinna oraz mieszkaniowa
jednorodzinna do sukcesywnego przekształcania na usługową.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa i usługowa, szczególnie
w zakresie usług podstawowych i dla terenu położonego przy ul. Lwowskiej
- usług związanych z obsługą komunikacji i ruchu turystycznego.
tereny produkcji rolnej.
Funkcja podstawowa: produkcji rolnej do czasu ustalenia granic otuliny
rezerwatu „Szachownica w Krównikach”, po jej ustaleniu - rezerwa dla
rozwoju funkcji produkcyjnej w terenach III.4.P.
Funkcja dopuszczalna: produkcyjno - usługowa.
tereny produkcji rolnej.
Funkcja podstawowa: rezerwa dla rozwoju funkcji przemysłowej
i usługowej.
Funkcja dopuszczalna czasowo: produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej lub ogrodów działkowych.
teren ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej,
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi,
komunikacyjna wzdłuż Wiaru - dla dróg typu turystycznego: ścieżek
pieszych i rowerowych, itp.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej komunikacyjnej.
Funkcja podstawowa: parking strategiczny, usługi komunikacyjne, w tym
dworce i przystanki busowe i autobusowe, stacje przesiadkowe między
komunikacją tranzytową i miejską, itp.
Funkcje dopuszczalne: wszechstronne usługi związane z komunikacją,
w tym autosalony, serwisy, WOH.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej.
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III.4.E:
III.4.ZP1:

III.4.ZP2:

III.4.ZP/U:

ZZ:

KDZx:

Funkcja podstawowa: przepompownia ścieków.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona izolacyjna, systemy ochrony
przeciwpowodziowej, komunikacyjna wzdłuż Wiaru - dla dróg typu
turystycznego: ścieżek pieszych i rowerowych, itp.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
Funkcja podstawowa: GPZ.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: tereny zieleni nadrzecznej związanej z rzeką Wiar
jako część podstawowego systemu przyrodniczego miasta.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjna, urządzenia i budowle ochrony
przeciwpowodziowej, komunikacyjna: ciągi piesze i rowerowe, mosty
i kładki przez Wiar.
zieleń nieurządzona.
Funkcja podstawowa: zieleń izolacyjna od terenu produkcyjno
– usługowego III.4.P/U.
teren zieleni urządzonej, teren Fortu XIII Łapajówka w Jednostce
Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjna, usługowa komunikacyjna: pole
namiotowe, parking turystyczny, itp.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej,
tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy, tereny produkcji rolnej.
tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu.
Funkcja podstawowa: układ komunikacyjny ponadlokalny z możliwością
korekt przebiegu i klas technicznych w zależności od potrzeb inwestorów.
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−

Dzielnica III.4. – BAKOŃCZYCE 2
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją produkcyjną, magazynową, składową
i usługowo – produkcyjną, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe WOH. Jako
funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa jednorodzinna w formie enklawy zabudowy
jednorodzinnej dawnej wsi Sielec i wzdłuż ul. Lwowskiej. Północna część dzielnicy wzdłuż
ul. Lwowskiej leży w Głównym Centrum i Paśmie Rozwoju Usług. Dzielnica
nieuporządkowana przestrzennie: wzdłuż ul. Lwowskiej istniejąca zabudowa znajduje się
w strefie uciążliwości komunikacyjnej i koliduje z Głównym Centrum i Pasmem Rozwoju
Usług, w pozostałych częściach obszar w trakcie przekształceń dawnych dużych baz
przemysłowych, składów i hurtowni na tereny usługowe. Dzielnica stanowi obszar
strategiczny rozwoju funkcji produkcyjnej, składowej i usługowej miasta jako Strefa
Gospodarcza, możliwa do zagospodarowania po wykonaniu stosownego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. Konieczna budowa układu ulic zbiorczych i dróg lokalnych
z uwzględnieniem potrzeb dużych samochodów dostawczych.
Od strony północnej dzielnica graniczy z terenami magistrali kolejowej E-30, która
razem z ul. Lwowską – drogą krajową nr 28 klasy głównej i obwodnicą południowo
– wschodnią, od strony południowo - zachodniej dzielnica graniczy z terenami bocznicy
kolejowej „Bakończyce” i linii kolejowej nr 102 w kierunku Malhowic, stanowiących
elementy głównego systemu transportowego miasta. Przez dzielnicę przebiega obwodnica
południowo – wschodnia miasta.
Od strony wschodniej i południowej granica dzielnicy częściowo stanowi granicę
miasta z gminą Przemyśl. Od strony wschodniej granicę stanowi rzeka Wiar z wałami
przeciwpowodziowymi.
Od strony północno – zachodniej w granicach dzielnicy znajdują się szańce i Fort XX
Przekopana w Jednostce Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”.
W terenach usługowych wzdłuż bocznicy kolejowej wskazana funkcja obsługi
komunikacyjnej: węzeł przeładunkowy transportu kolejowego i towarowego
samochodowego.
Wzdłuż rzeki Wiar występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią zawarte
pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi i obszary zalewu wodami powodziowymi Q1%
(Obszary zagrożone „wodą stuletnią”) nie stanowiące obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne - więcej informacji w rozdziale 10.
OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ
MAS ZIEMNYCH.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl,
− krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
− przyrodniczej: brzeg i koryto rzeki Wiar - korytarz ekologiczny i teren fortyfikacji
Twierdzy Przemyśl jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego,
tereny zieleni urządzonej, rolnicze i ogrody działkowe jako elementy
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.4.P:
tereny obiektów produkcyjnych, magazynowych i składowych, w tym
znacząco oddziałujące na środowisko.
Funkcja podstawowa: produkcyjna, magazynowo – składowa.
Funkcje dopuszczalne: produkcyjno – usługowa, usługowa.
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III.4.P/U:

tereny produkcyjno – usługowe, w tym znacząco oddziałujące na
środowisko.
Funkcja podstawowa: produkcyjno – usługowa, produkcyjno – składowo
– magazynowa.
Funkcja dopuszczalna i pożądana: usługowa z dopuszczeniem WOH.
III.4.U/P:
tereny usługowo – produkcyjne w tym znacząco oddziałujące na
środowisko, położone głównie pomiędzy ul. Jasińskiego i terenem
kolejowym, nieuporządkowane przestrzennie, z ograniczeniami dla terenów
wzdłuż szańców i fortów Twierdzy Przemyśl w „Strefie Ochrony
Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”.
Funkcja podstawowa: usługowa, w tym handlowa, produkcyjna i składowa.
Funkcje dopuszczalne: usługowa z dopuszczeniem WOH.
III.4.PG:
teren i obszar górniczy.
Funkcja podstawowa: kopalnia gazu ziemnego.
Funkcja dopuszczalna: jw.
III.4.U:
tereny usługowe.
Funkcja podstawowa: lokalne centrum usługowo - handlowe.
Funkcja dopuszczalna: usługowo – mieszkaniowa.
III.4.MN, III.4.MN2: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa i usługowa.
III.4.MN/U:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
z ograniczeniami dla terenów wzdłuż szańców i fortów Twierdzy Przemyśl
w Strefie Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl.
Funkcja dopuszczalna: usługowa.
III.4.U/MN:
tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: usługowo - mieszkaniowa.
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa jednorodzinna z ograniczeniami dla
terenów wzdłuż szańców i fortów Twierdzy Przemyśl w Strefie Ochrony
Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl.
III.4.R:
tereny rolnicze.
Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona.
III.4.ZP1:
teren zieleni urządzonej w Jednostce Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjna, usługowa komunikacyjna: pole
namiotowe, parking turystyczny, ścieżki rowerowe, itp..
III.4.ZP2:
teren zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona izolacyjna wzdłuż obwodnicy
południowo – wschodniej i terenu produkcyjnego.
Funkcje dopuszczalne: usługowa komunikacyjna, parking, itp.
III.4.ZP/WS:
tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych w dolinie Wiaru:
Funkcje podstawowe: Podstawowy System Przyrodniczy miasta, ochrona
przeciwpowodziowa.
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjne, komunikacyjne w zakresie ścieżek
pieszych i rowerowych, przepraw mostowych i infrastruktury technicznej,
III.4.ZD:
teren ogrodów działkowych.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej
i sadowniczej.
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III.4.R/P/U:

III.4.ZC:

III.4.K:

ZZ:

Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi,
komunikacyjna wzdłuż Wiaru - dla dróg typu turystycznego: ścieżek
pieszych i rowerowych, itp.
tereny produkcji rolniczej stanowiące rezerwę dla rozwoju funkcji
produkcyjnej, produkcyjno – usługowej i usługowej.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej.
Funkcje dopuszczalne: usługowe i przemysłowo – usługowe po budowie
urządzeń i budowli przeciwpowodziowych.
teren cmentarza.
Funkcja podstawowa: cmentarz zamknięty dla pochówków.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej.
Funkcja podstawowa: przepompownia ścieków.
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona izolacyjna.
obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy
budynków na działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów
możliwe po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na
podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Funkcje
dopuszczalne
do
czasu
zrealizowania
urządzeń
przeciwpowodziowych:
− dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje,
− dla terenów wolnych od zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub
nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne niewymagające zabudowy,
ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do
ogrodniczej i sadowniczej.
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− Dzielnica III.4. – BAKOŃCZYCE DOLNE
Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją produkcyjną, składową, magazynową
i produkcyjno – usługową w tym Park Technologiczny i Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Jako funkcja uzupełniająca – usługowa ponadlokalna i lokalna.
Północna część dzielnicy z szańcami i Fortem XVI Bakończyce oraz Bateria
Nehrybka na południu dzielnicy wchodzą w skład Jednostki Przestrzennej „Twierdza
Przemyśl”. Od strony wschodniej dzielnica graniczy z bocznicą kolejową Bakończyce i linią
kolejową nr 102 do Malhowic, które wraz z obwodnicą południowo wschodnią
i ul. Słowackiego - drogą wojewódzką nr 885 klasy głównej stanowią elementy głównego
systemu transportowego miasta.
Od strony południowej granica dzielnicy stanowi granicę z gminą Przemyśl.
Podlega ochronie:
− konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl,
− krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”,
− przyrodniczej: tereny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl jako elementy
Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej i rolnicze jako
elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego,
Szczegółowe zasady ochrony podano w rozdziałach:
− 4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
− 5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ.
III.4.P:
tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej.
Funkcja
podstawowa:
produkcyjna,
magazynowa
i
składowa
o strategicznym znaczeniu dla miasta, szczególnie w ramach Parku
Technologicznego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Funkcje dopuszczalne: produkcyjno – usługowe.
III.4.P/o:
tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej na obszarze
osuwiska nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy.
Funkcja dopuszczalna: jak dla terenów II.1.P po pozytywnym wyniku
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska albo tereny
składowe niewymagające budynków lub teren zieleni urządzonej
- w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.
III.4.P/U:
tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.
Funkcja podstawowa: produkcyjna, składowa, usługowa związana
z produkcyjną.
Funkcje dopuszczalne: handlowa, w tym WOH, usługi hotelarskie,
turystyczne, komunikacyjne i inne w strefie przygranicznej.
III.4.PG:
teren i obszar górniczy.
Funkcja podstawowa: kopalnia gazu ziemnego.
III.4.MN, III.4.MN2: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa.
III.4.MN/U:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Funkcja dopuszczalna: usługowa.
III.4.U1:
tereny zabudowy usługowej ponadlokalnej.
Funkcja podstawowa: usługi opieki społecznej, szkolnictwa wyższego,
obsługi komunikacji - przystanek kolejowy na trasie nr 102.
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III.4.U2:

III.4.R/P/U:

III.4.US:

III.4.ZP1:

III.4.ZP2:

III.4.ZL:

III.4.K:

Funkcja dopuszczalna: usługowa lokalna.
teren zabudowy usługowej lokalnej i ponadlokalnej.
Funkcja podstawowa: usługi różnych kategorii i znaczenia, handlowe,
w tym WOH.
Funkcje dopuszczalne: usługi powiązane z terenami produkcyjnymi,
magazynowymi i składowymi III.4.P. a także obsługi turystyki
i komunikacji w strefie transgranicznej (przejście graniczne
w Malhowicach).
tereny produkcji rolniczej stanowiące rezerwę dla rozwoju funkcji
produkcyjnej, produkcyjno – usługowej i usługowej.
Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona do ogrodniczej.
Funkcje dopuszczalne: usługowe i produkcyjno – usługowe.
teren rekreacyjno – sportowy.
Funkcja podstawowa: rekreacyjna, rehabilitacyjna i sportowa.
Funkcja dopuszczalna: usługowa jako rezerwa terenu usług pomocy
społecznej III.4.U1.
tereny zieleni urządzonej w Jednostce Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, komunikacyjna.
tereny zieleni urządzonej.
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona izolacyjna wzdłuż terenu
kolejowego i obwodnicy południowo – wschodniej.
Funkcje dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi,
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, itp.
teren lasu.
Funkcja podstawowa: teren leśny.
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna.
tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej.
Funkcja podstawowa: przepompownia ścieków.
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Tabela Nr 4 - OZNACZENIA GRAFICZNE I LITEROWE
Tereny i obiekty
wielofunkcyjne
MN – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
MN/U– zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z
usługami
MW– zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna
MW/U– zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z
usługami
U– zabudowa usługowa
U/MN– zabudowa usługowa z
zabudową mieszkaniową
jednorodzinną
U/MW– zabudowa usługowa z
zabudową mieszkaniową
wielorodzinną
U/P– zabudowa usługowa z
zabudową produkcyjną
P - zabudowa produkcyjna,
magazynowa, składowa
P/U - zabudowa produkcyjna
z zabudową usługową
W, K, O, C, KP, E - tereny i
obiekty infrastruktury
technicznej i komunalnej
ZC – tereny cmentarzy
ZP – tereny parków i zieleni
urządzonej
ZP/U – tereny parków i zieleni
urządzonej z zabudową
usługową
ZP/US – tereny parków i
zieleni urządzonej z zielenią
sportu i rekreacji
ZP/R – tereny zieleni
urządzonej z terenami rolnymi
R – tereny rolnicze
R/RM – tereny rolnicze z
zabudową zagrodową
R/P – tereny rolnicze jako
rezerwa terenu dla zabudowy
produkcyjnej
193

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚL

R/P/U– tereny rolnicze jako
rezerwa dla zabudowy
produkcyjnej i usługowej.
RM, RM/R – tereny
zabudowy zagrodowej i
zagrodowej z terenami
rolniczymi
ZN – tereny zieleni
nieurządzonej
ZN/R – tereny zieleni
nieurządzonej z terenami
rolniczymi
ZN/R/US – tereny zieleni
nieurządzonej z terenami
rolniczymi i terenami sportu i
rekreacji
ZZ - tereny szczególnego
zagrożenia powodzią.
ZL – tereny leśne
WS – tereny wód
powierzchniowych
śródlądowych
US – tereny zieleni, sportu i
rekreacji
ZD – tereny ogrodów
działkowych
PG – tereny produkcyjne
kopalni gazu
PG – tereny górnicze złoża
kruszywa
TZ – tereny zamknięte
wojskowe MON oraz
Oddziału Straży Granicznej
BOSG
Centra usługowe osiedlowe
OZNACZENIA GRAFICZNE I LITEROWE INFORMACYJNE:
Obszary szczególnego
zagrożenia powodzią Q1%
Granica obszaru szczególnego
zagrożenia powodzią Q10%
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz
na 500 lat (Q0,2%)
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granica obszaru narażonego na
zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia wału
Obszary osuwisk aktywnych
ciągle
Obszary osuwisk aktywnych
okresowo
Obszary osuwisk nieaktywnych
Obszary zagrożone ruchami
masowymi
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2. OGÓLNE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
Tab. Nr 5 – Ogólne Wskaźniki Dotyczące Zagospodarowania I Użytkowania Terenów

J. PRZ. I. STARE MIASTO

-

-

KDD

-

-

10
30

11
MN = 0,2/1,0
MW = 0,5/6,0
U = 0,5/5,0
MN = 0,1/1,4
RM = 0,01/1,4

II.1.KAZANÓW

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

40

MN = 0,1/1,0
MW = 0,5/2,0
U = 0,2/2,0

II.1.RYCERSKIE

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

40

MN = 0,1/1,4
MW = 0,5/2,0
U = 0,2/2,0

II.1.KMIECIE

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

20

MW = 0,5/3,0
U = 0,2/2,0

II.2.WINNA GÓRA

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

14

MN = 0,1/1,4
MW = 0,5/1,2
U = 0,2/1,2

40

MN = 0,08/1,4
MW =0,5/3,0
U =0,2/1,2

II.2. WILCZE 1

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

40

MN = 0,1/1,0
MW =0,5/3,0
U = 0,2/3,0

II.3. PODGÓRZE

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

20

MN = 0,08/1,4
MW =0,5/1,2
U = 0,2/1,4

30

MN =0,08/1,4
MW =0,5/2,0
U =0,2/2,0
P =0,2/2,0

35

MN =0,1/0,6
MW =0,5/2,0
U =0,5/2,0
P =0,2/1,5

II.2.PODWINIE

50

500m

KDD

500m

500m

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

II.4. LWOWSKIE

konserwatorska

II.4.BAKOŃCZYCE 1

konserwatorska,
przyrodnicza
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MN, MW:
2
kondygnacje
nadziemne
U, P:
1
kondygnacje
nadziemna

12
MN = 0,05
MW = 0,08
U = 0,10
MN = 0,06
(0,025)2
RM = 0,50
MN = 0,08
(0,025)2
MW = 0,10
U =0,06
MN = 0,06
(0,025)2
MW = 0,10
U = 0,06

13

maks. udział pow. zabudowy
do pow. działki
[%]

9

12

II.1. LIPOWICA 1

.J. PRZ. II. ŚRÓDMIEŚCIE

8
konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza
konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

mjn. udział powierzchni
biologicznie czynnej do pow.
Działki [%]

7

minimalna powierzchnia
działki budowlanej [ha]

6

intensywność zabudowy
min/maks.

5

maksymalna wysokość
zabudowy1 [m]

minimalna odległość do
usług podstawowych

4

minimalna wysokość
zabudowy

maksymalna odległość do
przystanku komunikacji
publicznej

2

WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

strefy ochronne

minimalna klasa techniczna
drogi publicznej

1

minimalna odległość do
lokalnego terenu
rekreacyjnego

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA

minimalny udział zieleni w
m2/mieszkańca

STANDARDY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ

MN = 10
MW = 0
U= 0

14
MN = 80
MW = 100
U = 100

MN = 30(10)2
RM = 60

MN = 50(60)
RM = 30

MN =
30(10)2
MW = 10
U = 20
MN =
30(10)2
MW = 10
U = 20

MN = 60
MW = 80
U = 70
MN = 60
MW = 80
U = 70

MW = 0,10
U = 0,05

MW = 10
U = 20

MW = 80
U = 70

MN = 0,06
(0,025)2
MW = 0,20
U = 0,05
MN=
0,06
(0,025)2
MW = 0,10
U = 0,05
MN = 0,05
(0,025)2
MW = 0,15
U = 0,05
MN = 0,06
(0,025)2
MW = 0,08
U = 0,05
MN = 0,06
(0,025)2
MW = 0,10
U =0,08
P =0,15
MN = 0,1
MW = 0,15
U = 0,02
P = 0,5

MN =
30(10)2
MW = 30
U = 10

MN = 50
MW = 40
U = 50

MN =
30(10)2
MW = 20
U = 10

MN = 50
MW = 80
U = 50

MN =
30(10)2
MW = 10
U=5
MN =
30(10)2
MW = 10
U = 10
MN =
20(10)2
MW =20
U =10
P = 10
MN =50
MW = 10
U = 10
P = 10

MN = 60
MW = 80
U = 70
MN = 60
MW = 80
U = 70
MN = 35
MW = 60
U = 80
P = 50
MN = 40
MW = 80
U = 80
P = 80
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III.1.LIPOWICA 2

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

12

MN = 0,1/0,5
(1,75)2
MW = 0,1/2,0
U = 0,2/0,8

III.1.OSTRÓW

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

15

MN =0,01/1,4
MW = 0,2/1,0
U = 0,2/1,4

III.2.BUDY

krajobrazowa,
przyrodnicza

15

MN =0,08/1,4
U =0,2/1,2

III.2.MONTE CASSINO

przyrodnicza

50

MN =0,01/1,4
MW = 0,2/4,0
U =0,1/1,0
K = 0,1/2,0

III.2.WILCZE 2

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

12

MN = 0,02/1,
U = 0,02/1,0

III.2. PRZEKOPANA 1

przyrodnicza

12

III.3.PRAŁKOWCE

60

1000m

KDD

500m

1000m

krajobrazowa,
przyrodnicza

III.3.ZIELONKA

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

III.3. KRUHEL

krajobrazowa,
przyrodnicza

III.3.PIKULICE

przyrodnicza

III.4.
PRZEKOPANA 2

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

III.4.
BAKOŃCZYCE 2

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

MN, MW:
1 kondygn.
nadziemne
U, P, K:
1 kondygn.
nadziemna

MN = 0,02/1,
U= 0,02/1,0

20

MN = 0,03/1,
MW = 0,2/1,5
U = 0,02/1,0

13,0

MN = 0,01/1,
U = 0,2/1,5
RM = 0,01/0,

12

MN = 0,01/0,
U =0,1/0,5

35

MN = 0,01/1,
MW =0,2/3,0
U = 0,2/1,2
P = 0,1/2,0
RM = 0.01/0,

25

35

MN = 0,05/1,
MW = 0,2/1,0
U = 0,1/2,0
P = 0,1/2,0
MN = 0,01/1,
U = 0,01/3,0
P = 0,01/3,0
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PARK SPORTOWO-REKREACYJNY

-

konserwatorska,
krajobrazowa,
przyrodnicza

-

-

-

Uwaga: wskaźniki podane w części: STANDARTY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ mają charakter postulatywny i nieobowiązkowy, w części WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY mogą ulegać zmiani

* rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.06.2017 znak: P-II.4131.2.10.2017
1.nie dotyczy wież kościelnych, kominów i innych dominant wysokościowych oraz budowli przemysłowych.
2. dot. zabudowy szeregowej,
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3. PLANY MIEJSCOWE
3.1.OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZADZENIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJACE
PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE
OBSZARY ROZMIESZCZENIA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW
HANDLOWYCH
1) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów.
Na terenie miasta Przemyśla obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami nie występują i nie przewiduje się
wyznaczenia takich obszarów w planach miejscowych.
2) Obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Większość obszarów wskazanych na funkcję związaną z rozmieszczeniem obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 lub 2000 m2 oraz będące
obszarami przestrzeni publicznej została objęta ustaleniami obowiązujących mpzp i tak:
− Obiekty handlowe: mpzp Konopnickiej, Lwowska II, Lwowska III, Garbarze
Galeria, Garbarze Wybrzeże, Cegielnia, Batorego II, Sielecka I, Strefa Gospodarcza
I, Strefa Gospodarcza II.
− Obszary przestrzeni publicznej: mpzp Stare Miasto I, Rynek 05/06, Mały Rynek,
Bakończyce III, Bielskiego I, Monte Cassino, Parkowa, Pod Fortem, Kwartał XXI,
Park
Sportowo-Rekreacyjny
I,
Sanocka,
Zielonka
I,
Akademia
Wschodnioeuropejska, Plac Berka Joselewicz – Muzeum, Lipowica I, Oczka Wodne,
Ostrów I.
W ramach lokalnych centrów usługowych będzie można lokalizować ww. funkcje,
konkretyzując przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oraz
ustalając warunki i parametry zagospodarowania. Oznacza to, że dodatkowo na każdym
obszarze rozmieszczenia przestrzeni publicznej, obszarze rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 zostanie zlokalizowany co
najmniej jeden taki element (przestrzeń publiczna lub obiekt handlowy określonej
wielkości). Ich lokalizacja zaś będzie ustalona na etapie sporządzania planu miejscowego
i wskazana za pomocą określonych powyżej narzędzi planistycznych (linii
rozgraniczających i przeznaczenia terenu oraz warunków i parametrów
zagospodarowania). Granic tych obszarów rozmieszczenia nie należy utożsamiać
z granicami przyszłych planów miejscowych. Mogą się zdarzyć plany dotyczące ww.
obszarów rozmieszczenia, w których nie zostanie ustalona żadna przestrzeń publiczna ani
przeznaczenie na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.
Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 na terenie miasta Przemyśla pokazuje rys nr 43.
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Rys. Nr 43 Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
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3) Obszary wynikające z przepisów odrębnych.
Obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika
z następujących przepisów prawnych:
− Art. 4g ust. 2 ustawy z dnia 30.05.1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami
mienia Skarbu Państwa i Agencji Mienia Wojskowego (j.t. z 2013r. poz. 712).
− Art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3.07.2002r. Prawo lotnicze (j.t. z 2012r. poz. 933).
− Art. 38b ustawy z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (j.t. Dz. U.
z 2012r. poz. 651 z późniejszymi zmianami).
− Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
−

Art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7.05.1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady (Dz. U. z 1999r. Nr 41, poz. 412 z późniejszymi zmianami).
− Art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu
Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 79, poz.363
z późniejszymi zmianami).
− Art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz.
U. z 2000 r. nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami).
Na terenie miasta Przemyśla ww. procedury wymaga lokalizacja nowego cmentarza
w dzielnicy III.2. Monte Cassino i rozbudowa Cmentarza Zasańskiego w dzielnicy
II.1. Rycerskie.
3.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH MIASTO ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ PLANY
MIEJSCOWE.
Określone w studium kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu
terenów stanowią podstawę do wskazania obszarów o kluczowym znaczeniu dla
kształtowania struktury przestrzennej miasta. Zakres i kryteria wyboru obszarów
przewidzianych do objęcia planami określa wieloletni program sporządzania mpzp.
Podstawowymi kryteriami wyboru obszarów są:
− poprawa wizerunku miasta,
− zadania ponadlokalne i celu publicznego w tym zapewnienie ochrony wartości
zabytkowych i kulturowych zapewnienie ochrony wartości środowiska,
przyrodniczego,
− obszary rozwoju infrastruktury,
− obszary rozwoju miasta,
− wnioski indywidualne.
Obecnie miasto posiada pokrycie obowiązującymi planami w 33,6% jego
powierzchni, docelowo zamierza sporządzić plany miejscowe dla obszarów stanowiących
70,% powierzchni miasta. Plany rozpoczęte będą kontynuowane i uchwalone, a nowe plany
będą tworzone w miarę potrzeb biorąc pod uwagę powołane kryteria, przy jednoczesnej
weryfikacji aktualności planów dotychczasowych.
Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plan miejscowy, pokazano na rysunku.
Granic tych obszarów nie należy identyfikować z granicami przyszłych planów. Delimitacja
szczegółowych granic planów będzie następować w skali planu po przeprowadzeniu
wymaganych analiz, do czego nie jest uprawnione studium. Zatem obszar, dla którego miasto
zamierza sporządzić plan miejscowy, może być podzielony na kilka planów, jeżeli taka
potrzeba wyniknie ze szczegółowych analiz.
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3.3. OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH
I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE
1.) ZMIANA PRZEZNACZENIA NA CELE NIEROLNICZE
Przewiduje się dla wszystkich gruntów rolnych na terenie miasta w wyniku wejścia
w życie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657), co pozwoliło na przeznaczenie ich jako
rozwojowe tereny inwestycyjne lub dla stałego procesu urbanizacji dla pozostałych funkcji
miejskich.
Dopuszcza się dalsze użytkowanie rolnicze w obszarach ogrodów działkowych,
terenach przeznaczonych dla ograniczonej produkcji ogrodniczej i sadowniczej, położonych
w terenach osuwiskowych, przestrzeniach zieleni Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego
Miasta i na styku Jednostki Przestrzennej III. Ogólnomiejskiej z rolniczymi obszarami
w gminach sąsiednich.
W planach miejscowych dla obszarów urbanizujących się sposób użytkowania
ograniczany jest przeważnie do rozwoju funkcji turystycznej w zespołach zabudowy
zagrodowej przekształconej w ośrodki agroturystyczne i rekreacyjne.
2.) ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH NA CELE NIELEŚNE
Dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, w szczególności na cele
infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej. Skala tych inwestycji jest tak
mała, że niemożliwe jest ich wskazania w skali rysunku studium. Są to:
− grunty leśne pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz ulice
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne pominięte na rysunku ze względu na lokalne
znaczenie,
− grunty pod korekty linii rozgraniczających terenów przeznaczonych pod sieci
i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz trasy komunikacyjne
o znaczeniu ponadlokalnym, wynikające opracowań projektowych na podstawie
przepisów odrębnych,
− grunty o geodezyjnej kwalifikacji leśnej, które w stanie istniejącym są trwale
wykorzystywane na inne cele, o ile ujawnią się w toku prac planistycznych,
Możliwość zmiany przeznaczenia na cele nieleśne przewiduje się przede wszystkim dla
gruntów leśnych bez drzewostanu. Ustalenie przeznaczenia na cele nieleśne nie oznacza
automatycznie propozycji całkowitej wycinki drzewostanu, ale głównie przystosowanie
terenu do pełnienia niezbędnych funkcji miejskich.
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III.
WNIOSKI DO INNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
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III. WNIOSKI DO INNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
1.

WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

1.1. W ZAKRESIE KOMUNIKACJI OBWODOWEJ DLA MIASTA PRZEMYŚLA
1) STAN ISTNIEJĄCY
a) OBWODNICA WSCHODNIA – ODCINEK PÓŁNOCNY
W chwili obecnej dla ruchu tranzytowego w kierunku wschodnim zbudowano
północny odcinek tzw. „obwodnicy wschodniej” od węzła drogowego na drodze
krajowej nr 77 przy Szpitalu Wojewódzkim do węzła drogowego na drodze
krajowej nr 28 na ul. Lwowskiej. Obsługuje ona ruch tranzytowy z zachodniej
i północnej Polski w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.
Obsługuje też ruch miejski w północno- wschodniej części miasta a szczególnie
dojazd do terenów przemysłowo-składowych przy ul. Lwowskiej, które wymagają
zaopatrzenia za pomocą transportu ciężarowego
b) OBWODNICA WSCHODNIA – ODCINEK POŁUDNIOWY
Dla odcinka południowego „obwodnicy wschodniej” wykonano miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentację projektową, na podstawie
której rozpoczęto jej realizację. Odcinek obwodnicy będzie obsługiwać dzielnicę
przemysłowo-składową, Specjalną Strefę Ekonomiczną, Park Technologiczny
z połączeniem ich z przejściem granicznym z Ukrainą w Medyce oraz za pomocą
odcinka północnego z Polską zachodnią i północną poprzez drogi krajowe nr 77,
4 i realizowaną autostradą A4.
2) STAN PROJEKTOWANY DOCELOWY (oznaczone „1”)
Docelowy model dróg obwodowych wokół Przemyśla powinien obejmować:
a) Obwodnicę północno-zachodnią łączącą drogę krajową nr 77 w węźle drogowym
pomiędzy Orłami i Żurawicą z drogą krajową nr 28 w węźle w rejonie
Prałkowiec, dla obsługi ruchu tranzytowego z północnej Polski i z Ukrainy
poprzez przejścia graniczne w Hrebennem i Korczowej w kierunku południowo
-zachodniej Polski (Krosno, Wadowice) i Słowacji, Węgier oraz Chorwacji
poprzez przejście graniczne w Barwinku.
b) Obwodnicę południowo - zachodnią od węzła na drodze krajowej nr 28
w Prałkowcach do węzła na drodze wojewódzkiej nr 885 w Hermanowicach,
łączącą Słowację i Węgry z Ukrainą poprzez przejście graniczne w Medyce
a w skali miasta z dzielnicą przemysłowo – składową, w tym SSE i Parkiem
Technologicznym w Przemyślu.
c) Obwodnicę wschodnią opisaną w punkcie 1.
Odcinki „obwodnicy zachodniej” przebiegałyby poza terenem miasta przez gminy
Żurawica, Przemyśl, Krasiczyn i ponownie Przemyśl. Cała obwodnica wschodnia
przebiegać będzie w obszarze miasta Przemyśla.
Na schemacie ten układ komunikacji oznaczono symbolem „1” i obejmuje odcinki
o długościach:
− Żurawica – Prałkowce: około 12,60 km,
− Prałkowce – Hermanowice: około 10,60 km,
− Słowackiego – Lwowska: około 4,00 km.
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3) STAN PROJEKTOWANY MINIMALNY (oznaczone „2”)
Ze względu na skalę przedsięwzięcia, docelowa obwodnica zachodnia może pozostać
poza planami inwestycyjnymi GDDKiA na najbliższe 20 lat.
W związku z tym proponuje się zachodni układ obwodowy drogami miejskimi
i gminnymi, które mogłyby pełnić jednocześnie rolę dróg zbiorczych dla miasta
i sąsiednich gmin oraz funkcję dróg obwodowych do czasu realizacji systemu
docelowego.
Obejmuje on odcinki dróg:
a) Od węzła na drodze krajowej nr 77 pomiędzy Żurawicą i Orłami przez gminę
Żurawica i Przemyśl oraz miasto Przemyśl do drogi nr 28 w węźle na
ul. Sanockiej. Długość około 13,00 km.
b) Od ul. Sanockiej przez teren miasta do węzła na ul. Słowackiego. Długość około
6,00 km.
c) Od ul. Słowackiego do ul. Lwowskiej trasa południowej części „obwodnicy
wschodniej”. Długość około 4,00 km.
d) Od ul. Lwowskiej do Szpitala Wojewódzkiego – istniejąca północna część
„obwodnicy wschodniej”.
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Rys. Nr 44 Wniosek do Planu Województwa dot. obwodnic miasta
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Rys. nr 45 Wniosek do Planu Województwa dotyczący obwodnic miasta
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1.2. W ZAKRESIE POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA PRZYGRANICZNEGO
OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Zgodnie z art.49 a pkt 4. oraz na podstawie art. 49 d pkt 2. Samorząd Powiatowy –
gmina miejska Przemyśl wnioskuje o powołanie na terenie Województwa
Podkarpackiego PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO o znaczeniu
ponadregionalnym, obejmującego powiaty położone wzdłuż granicy polsko – ukraińskiej
z rdzeniem w mieście Przemyślu jako ośrodkiem z predyspozycjami dla obsługi
administracyjnej przejść granicznych (Izba Celna i Urząd Celny w Przemyślu),
logistycznej w zakresie transportu, biznesowej, turystycznej oraz pozostałych funkcji
związanych ze strefą transgraniczną.
2.

WYTYCZNE DO „PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWEJ DLA MIASTA
PRZEMYŚLA”.
1) W dalszej perspektywie konieczna jest budowa obwodnicy zachodniej w klasie drogi
co najmniej głównej, przebiegającej poza granicami miasta przez Gminy: Przemyśl,
Krasiczyn, Żurawicę i Orły, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2) Sukcesywna eliminacja ruchu tranzytowego z obszaru Starego Miasta i Śródmieścia.
3) Usprawnienie komunikacji zbiorowej poprzez organizację węzłów przesiadkowych
komunikacji miejskiej PKP oraz PKS przy ul. Jagiellońskiej, ul. Lwowskiej
i ul. Krakowskiej.
4) Rozwój miejskiej komunikacji kolejowej alternatywnej dla zbiorowej komunikacji
autobusowej w tym: budowa nowych przystanków kolejowych do obsługi miejskiej
komunikacji kolejowej (np. szynobusu) z wykorzystaniem torowisk PKP.
5) Budowa dworców autobusowych (w tym PKS): Przemyśl - Wschodni przy
ul. Lwowskiej, pełniący funkcję dworca międzynarodowego, Przemyśl-Zasanie, przy
wjeździe do miasta przy ul. Krakowskiej i Przemyśl-Centrum przy ul. Czarnieckiego.
6) Uwzględnienie w „Planie rozwoju sieci drogowej dla Miasta Przemyśla” oświetlenia
ulic, placów i innych przestrzeni ogólnodostępnych związanych z komunikacją.
7) Budowa parkingów ponadlokalnych (strategicznych dla obsługi ruchu tranzytowego)
oraz budowa parkingów dla obsługi ruchu turystycznego.
8) Modernizację skrzyżowań po północnej i południowej stronie mostu Orląt
Przemyskich wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu dostosowanej do
występujących po realizacji obwodnicy północno-wschodniej i południowowschodniej, potoków ruchu samochodowego m.in. poprzez budowę rond np. na
skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Wybrzeże Prezydenta Wilsona.
9) Budowa ścieżek rowerowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi (miejsca
parkingowe i wypożyczalnie) w tym: w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej” oraz Programu „Błękitny San - szlak rowerowy”.
10) Stworzenie systemu zarządzania ruchem na wszystkich ważniejszych skrzyżowaniach
w mieście.
11) Stworzenie systemu transportu zintegrowanego (kolejowo-samochodowego
i lotniczego).
12) Uruchomienie nowych połączeń kolejowych podmiejskich w ramach MOF oraz
turystycznych w strefie transgranicznej.
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