
 
 

 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGNOZA 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 
do projektu 

 
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA Ń  

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA PRZEMY ŚLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor opracowania: 
mgr Barbara Kmiotek 

Współpraca : 

mgr Krzysztof Kamiński 
 
 
 
 

Przemyśl 2013- 2014 r. 



Spis treści  
 
1. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY ..................... 9 

1.1. Przedmiot opracowania................................................................................................ 9 

1.2. Podstawa prawna.......................................................................................................... 9 

1.3. Zakres merytoryczny prognozy................................................................................... 9 

1.4. Cel i metoda opracowania prognozy......................................................................... 10 

1.5. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu prognozy i powiązane z prognozą ... 12 

2. ZAWARTO ŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTU STUDIUM ORAZ JEGO 
POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI .................................................................. 13 

2.1. Określenie zasięgu obszaru objętego projektem Studium....................................... 13 

2.2. Przedmiot projektu Studium...................................................................................... 13 

2.3. Główne cele i kierunki polityki przestrzennej przyj ęte w projekcie...................... 16 

− 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 
29.01.2013 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził „dokumentację 
geologiczną złoża kruszywa naturalnego „PARK WODNY” w Przemyślu  w kategorii 
C1”. 31 

2.4. Powiązania z innymi dokumentami........................................................................... 36 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Przemyśla jest 
wynikiem przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 07.08.2002 „Założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Przemyśl”............ 40 

3. STAN ZASOBÓW ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI USTALE Ń PROJEKTU STUDIUM
 41 

3.1 Analiza i ocena stanu zasobów środowiska................................................................ 41 

3.1.1. Ogólna charakterystyka, położenie, rzeźba terenu........................................... 41 

Podobszar ......................................................................................................................... 42 

Prowincja.......................................................................................................................... 42 

Podprowincja.................................................................................................................... 42 

Makroregion ..................................................................................................................... 42 

Mezoregion....................................................................................................................... 42 

3.1.2. Geologia................................................................................................................. 46 

Występujące na terenie miasta Przemyśla osady geologiczne wykazują bardzo dużą 
różnorodność zarówno w zasięgu poziomym jak i pionowym. Właściwości gruntów 
reprezentujących określone serie geologiczne zależą przede wszystkim od wieku serii, jej 
genezy, ułożenia i miąższości. ......................................................................................... 46 

Najstarszymi osadami są warstwy inoceramowe wieku kredowego, serii fliszowej, 
reprezentowanej przez grunty skalne takie jak: piaskowce, łupki, margle i wapienie, 
ułożone naprzemianlegle. Skały te w stropie są silnie spękane i zwietrzałe, przykryte 
warstwą glin pylastych zwięzłych lub glin pylastych i piaszczystych z domieszką 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

4 
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przewarstwionych gruntami organicznymi, torfami i namułami. Utwory aluwialne są 
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słabonośnych. ................................................................................................................... 47 

W obrębie zwartej zabudowy miasta Przemyśla występują nasypy gruntowe i ziemne, 
różnej miąższości. Należy je zaliczyć do gruntów nie nadających bezpośredniego 
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zwietrzelinowe,  o znacznej zawartości części szkieletowych, wytworzone na kredowo - 
paleogeńskim fliszu.......................................................................................................... 56 
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� Stanowisko motyla Modraszka Rebela (Maculinea Rebeli) - na stoku 
Wzniesienia,  w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego. Modraszki to rodzina małych motyli 
dziennych, najczęściej ubarwionych niebiesko, licząca ok. 3 tysięcy gatunków. Do 
przetrwania potrzebuje dwóch rzeczy: rośliny chronionej - goryczki krzyżowej oraz 
mrówek  z gatunku Wścieklica Sabuleta lub Wścieklica Marszczysta. Modraszek Rebela 
jest jedynym w Polsce motylem dziennym, który jest jednocześnie endemitem 
europejskim tj. występującym tylko na tym obszarze. Rekordowa liczba motyli ok. 1000 
sztuk, czyni to stanowisko najbardziej wartościowym stanowiskiem motyla dziennego w 
Polsce. Zachowanie stanowiska jest kluczowe dla przetrwania gatunku w Polsce, a także 
w tej części Europy. Stanowisko modraszka jest jednym z elementów (przystanek 3) 
Ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej Modraszkowe wzgórze”......................................... 71 

� Stanowisko żołny (Merops apiaster), w Przemyślu, na granicy ze wsią 
Buszkowice, na skarpie przy nieczynnej cegielni. Ptak jest objęty w Polsce ścisłą 
ochroną gatunkową. Gniazda żołny to długa, wygrzebana w urwisku nora, z tego 
powodu skarpa na terenie byłej cegielni. Oprócz żołn, zamieszkują go także jaskółki 
brzegówki, wilgi, dudki  i pokrzewki jarzębate. .............................................................. 71 

� Wąwóz Maziarnia w Kruhelu Małym – najbardziej wartościowy pod względem 
przyrodniczym teren w Przemyślu. Na niewielkim obszarze, o powierzchni ok.1 km2 

można tu zaobserwować wyjątkowo zróżnicowane utwory geologiczne  z różnych epok  
i okresów, ciekawe procesy geomorfologiczne - aktualnie czynne osuwisko, bogatą 
faunę i florę. Rośnie tu ok. 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym 30 podlegających 
ochronie. Ze zbiorowisk roślinnych można tu podziwiać fragmenty „łąkowego stepu 
kwietnego” z rzadkimi roślinami kserotermicznymi i ciepłolubnymi oraz zarośla  z 
wyjątkowo bogatym runem gradowym. Teren ten powinien być chroniony dla celów 
dydaktycznych i rekreacyjnych. ....................................................................................... 71 

Na stoku Wzniesienia, w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego występuje siedlisko motyla 
Modraszka Rebela (Maculinea Rebeli). Modraszki to rodzina małych motyli dziennych, 
najczęściej ubarwionych niebiesko, licząca ok. 3 tysięcy gatunków. Do przetrwania 
potrzebuje dwóch rzeczy: rośliny chronionej - goryczki krzyżowej oraz mrówek z 
gatunku Wścieklica Sabuleta lub Wścieklica Marszczysta. Modraszek Rebela jest 
jedynym w Polsce motylem dziennym, który jest jednocześnie endemitem europejskim 
tj. występującym tylko na tym obszarze. Rekordowa liczba motyli ok. 1000 sztuk, czyni 
to stanowisko najbardziej wartościowym stanowiskiem motyla dziennego w Polsce. 
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1. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY 

1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena wpływu 

ustaleń projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla, wywołanego Uchwałą Nr 13/2011 Rady Miejskiej  
w Przemyślu z dnia 24 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla  
– Aktualizacja 2004/2005 dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych, zwanego 
dalej „Studium”, na zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 
 

1.2. Podstawa prawna 
 

Podstawy prawne sporządzenia prognozy: 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r  

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647). 
� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).  

 
 

1.3. Zakres merytoryczny prognozy. 
 
Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium opracowano dla 

obszaru miasta w jego granicach administracyjnych.  
Zakres merytoryczny Prognozy jest zgodny z wymogami art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) jest zgodny z wymogami art.51, zawiera: 

− Podstawę prawną opracowania Prognozy, cel i zakres prognozy, metodykę jej 
opracowania, 

− Informację o zawartości, głównych celach projektu Studium oraz powiązania z innymi 
dokumentami, 

− Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko przyjętych już 
dokumentów powiązanych z projektem Studium, 

− Analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska,  
− Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Studium, 
− Analizę i ocenę stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 
− Analizę i ocenę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych  

z punktu widzenia projektu Studium, w szczególności dotyczących obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  
o ochronie przyrody, 

− Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 
krajowym mi regionalnym, istotne z punktu widzenia projektu Studium oraz sposoby,  
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w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowywania analizowanych dokumentów, 

− Analizę i ocenę przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko realizacji 
kierunków działań i działań określonych projekcie Studium, w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  
i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i negatywne, w szczególności na 
ludzi, wodę powierzchnię ziemi, powietrze z uwzględnieniem zależności między 
elementami środowiska,  

− Analizę i ocenę przewidywanego znaczącego oddziaływania na cele i przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność ich obszarów, 

− Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu 
Studium, 

− Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Studium,  
w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy, 

− Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektu Studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

− Informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
− Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

 
W Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium, zgodnie  

z art. 52, ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji.. uwzględnia się informacje zawarte  
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego opracowanych dla terenów położonych w granicach miasta 
Przemyśla. 

Informacje zawarte w Prognozie są opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy  
i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektu zmiany 
Studium oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów 
dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie, zgodnie  
z wymogami, został uzgodniony z: 
� Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem z dnia 2.05.2011r., 

znak: WOOŚ.411.1.74.2011.AP-2, 
� Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu, pismem z dnia 

13.04.2011r., znak: PSNZ.070-5/11. 
 
 

1.4. Cel i metoda opracowania prognozy 
 
Podstawowym celem Prognozy jest wykazanie, jak określone w projekcie Studium 

kierunki zagospodarowania przestrzennego wpłyną na środowisko, a jeśli tak, to w jakim 
stopniu naruszą zasady prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi. Ze względu na dużą 
złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny 
charakter dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń środowiska 
wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę prognozy. 

Do pozostałych celów realizacji prognozy zalicza się: 
− wyeliminowanie, jeszcze na etapie sporządzania Studium,  ustaleń sprzecznych  

z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru i jego otoczenia, 
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− ocenę skutków oddziaływania przyjętych kierunków zagospodarowania na środowisko,  
a co za tym idzie określenie wpływu nowego przeznaczenia terenów na poszczególne 
rodzaje użytkowania oraz określenie warunków zagospodarowania tych obszarów, 

− wprowadzenie ustaleń umożliwiających działalność gospodarczą na analizowanym 
terenie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy równoczesnym zachowaniu 
równowagi przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych, 

− ocenę na ile ustalenia Studium pozwolą na zachowanie istniejących wartości zasobów 
środowiska, na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone, czy też zdegradowane wartości oraz 
w jakim stopniu spotęgują lub osłabią istniejące zagrożenia, a także na ile stwarzają 
możliwość pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej jakości środowiska. 
Reasumując - Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji 

zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych nowymi ustaleniami projektu S tud ium,  
przedstawia jedynie prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą realizacja ustaleń projektu 
Studium na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu,  
w szczególności na ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne oraz dobra 
kultury. 

Prognoza była opracowywana równocześnie z projektem Studium, przez autorów 
biorących udział w opracowaniu projektu Studium. 

 
Analizy przeprowadzone w prognozie oparto o następujące założenia: 

� dotychczasowy stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu jest stanem 
odniesienia,  

� ustalenia zawarte w projekcie Studium będą realizowane w bliższej lub w dalszej 
przyszłości (nie będą synchroniczne). 
 

W prognozie dokonano: 
� analizy zmian funkcjonowania środowiska zachodzących pod wpływem realizacji ustaleń 

projektu Studium na terenach objętych projektem, 
� oceny przemian zachodzących w środowisku spowodowanych realizacją ustaleń projektu 

Studium, 
� analizy i oceny istniejących problemów ochrony środowiska, w szczególności dot. 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody, 

� analizy i oceny celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektu 
oraz sposobów w jakich zostały uwzględnione, 

� analizy i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań, na cele i przedmioty ochrony 
obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,  
z uwzględnieniem zależności między elementami środowiska i oddziaływaniami na te 
elementy. 
 
Prognoza podlega wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z projektem Studium, którego 

dotyczy, i stanowi materiał pomocniczy przy podejmowaniu przez Radę Miasta Uchwały  
w sprawie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta 
Przemyśla. 
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1.5. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu prognozy i powiązane z prognozą 

Materiały wykorzystane przy sporządzaniu Prognozy: 
 
1) Geografia fizyczna Polski - J. Kondracki, PWN Warszawa 1998 r. 
2) Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku - WIOŚ  

w Rzeszowie - Rzeszów 2012 r. 
3) Opracowanie fizjograficzne problemowe dla potrzeb studium obszaru funkcjonalnego 

„Dolina Sanu” w województwie przemyskim – Usługowy Zakład Fizjografii i Geologii 
Inżynierskiej, Rzeszów 1994 r. E Nowak 

4) Aktualizacja Opracowania fizjograficznego Ogólnego dla miasta Przemyśla  
w skali 1:10000, – Usługowy Zakład Fizjografii i Geologii Inżynierskiej,  
E Nowak, Rzeszów 1996r. 

5) Mapa morfologiczna miasta Przemyśla -  1 : 2 000 Usługowy Zakład Fizjografii  
i Geologii Inżynierskiej, E. Nowak, Rzeszów 2011r. 

6) Inwentaryzacja drzew - pomników przyrody na terenie miasta Przemyśla wyk. A. Mrożek 
Przemyśl 1993 r. 

7) Tereny cenne faunistycznie na obszarze miasta Przemyśla wyk. P. Kunysz 1996r. 
8) Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji Złoża Gazu Ziemnego 

„Przemyśl” wyk. BIO Rzeszów 1995r. 
9) Rejestr Zabytków.  
10) Karty Ewidencji Stanowisk Archeologicznych. 
11) Rejestr Pomników Przyrody. 
 
Materiały powiązane z Prognozą: 
1) Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Przemyśla, 
2) Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe do Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przemyśla, 
3) Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 55 plany, 
4) Opracowania Ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb obowiązujących Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 
5) Prognozy oddziaływania na środowisko do obowiązujących Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego, 
6) Program Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2010 –2013 z perspektywą 

do 2017 roku, 
7) Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla, 
8) Lokalny program rewitalizacji Miasta Przemyśla, 
9) Raport o stanie miasta, 
10) Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Przemyśla, 
11) Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla, 
12) Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Miasta Przemyśla, 
13) Strategii rozwoju województwa podkarpackiego, 
14) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, 
15) Prognoza do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

podkarpackiego, 
16) Program ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011,  

z uwzględnieniem lat 2009-2015, 
17) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011,  

z uwzględnieniem lat 2009-2015, 
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18) Prognoza do projektu Programu ochrony środowiska wraz projektem Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 
2009-2015, 

19) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (KPZK 2030), 
20) Krajowa strategia rozwoju regionalnego, 
21) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium 

Polski, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r. 
22) Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” – w trakcie opracowania. 

 
 
 

2. ZAWARTO ŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTU STUDIUM ORAZ JEGO 
POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
2.1. Określenie zasięgu obszaru objętego projektem Studium 

 
Obszar dla którego opracowano Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Przemyśla, obejmuje zasięgiem miasto Przemyśl, w granicach 
administracyjnych. 

 
 
2.2. Przedmiot projektu Studium 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla 
jest elementem polityki przestrzennej służącym definiowaniu lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest ono aktem prawa miejscowego, lecz jego 
ustalenia są wiążące dla ustaleń sporządzanych planów miejscowych. Pełni ono funkcje 
koordynujące względem ustaleń planów miejscowych, posiada swoisty charakter 
„wytycznych" do sporządzania prawa miejscowego. 

Zadaniem Studium jest również promocja miasta Przemyśla. 
Studium miasta Przemyśla jest materiałem określającym uwarunkowania wynikające ze 

stanu istniejącego oraz wskazującym kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
Miasto posiada dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla  Aktualizacja 2004/2005r., przyjęte 
Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r., w trybie ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 415 z późn. 
zm.).  

Od czasu uchwalenia Studium, w wyniku upływu czasu stało się ono w znacznej części 
nieaktualne, nie zabezpieczało wszystkich potrzeb miasta i jego mieszkańców oraz było 
nieadekwatne do obecnie obowiązujących przepisów prawa.  

W związku z powyższym w 2010 r. przeprowadzono została Ocena aktualności 
obowiązującego Studium, która zawierała: 
� Analizy stanu prawnego, przepisów prawa związanych z planowaniem przestrzennym, 

dostępem do informacji, ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego  
-wprowadzono nowe oraz zmieniono istniejące przepisy prawne: 

− Wejście w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

− Zmiana ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647.); 
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− Zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 
2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 

− Zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( D z .  U. 2009 r., 
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.); 

− Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.  
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się 
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z  2010 r. Nr 77, 
poz. 510); 

− Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 
2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, 
poz. 133);  

− Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r.  
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 
2010 nr 64 poz. 401); 

− Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.  
w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 
(Dz. U. 2010 nr 34 poz. 1860); 

− Wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397); 

− Wejście w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2008 r., Nr 237, poz. 1657); 

− Zmiana ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U.  
z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.); 

− Wejście w życie tekstu ujednoliconego z dnia 21.10.2010 zmiany Ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. Nr 
162, poz.474 z 2010 r.); 

− Wejście w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub - wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113 
poz. 661). 

− Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
28 lipca  2009r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib 
ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym 
miejscowościom statusu miasta,(Dz.U. Nr120, poz.1000) - zwiększeniu uległa 
powierzchni miasta, z 4400 ha do 4618 ha. 

� Analizy struktur przestrzennych - położenie Przemyśla w strukturach europejskich, 
krajowych i regionalnych wynikających  z nowych strategii rozwoju przestrzennego na 
poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. 

 
Stwierdzono zmianę polityki przestrzennej na poziomie krajowym i regionalnym 

dotyczącą obniżenia statusu miasta do poziomu subregionalnego ośrodka rozwoju 
(poprzednio ośrodek regionalny). 
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W trakcie przeprowadzonej analizy, za fakty mające największy wpływ na dezaktualizację 
Studium, oprócz zmiany aktów prawnych i nowych strategii rozwoju, uznano: 
1) Powiększenie powierzchni miasta, z 4400 ha do 4618 ha, przez włączenie, od 

1.0.2010r.,w granice miasta sołectwa Kruhel Wielki; 
2) Wraz z włączeniem obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki pojawienia się w granice miasta 

nowych formy ochrony środowiska: Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, 
Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Stanowiska 
dokumentacyjnego „Olistolit jurajski” oraz nowych obszarów leśnych. 

3) Włączenie części obszarów miasta do sieci Natura 2000, utworzenie OZW „Rzeka San” 
PLH180007, OZW „Ostoja Przemyska PLH 180012, OSO „Pogórze Przemyskie” 
PLB180001 – plany zadań ochronnych dla powyższych obszarów są w trakcie 
opracowania; 

4) Opracowywanie planów zadań ochronnych dla rezerwatów „Winna Góra” i „Jamy”; 
5) Nieaktualności zapisów w Studium, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, gleby chronione na terenie miasta 
Przemyśla, które wymagały uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze, w wyniku wejścia w życie ustawy nie wymagają uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów chronionych na cele nierolnicze; 

6) Wejście zmiany Ustawy i Rozporządzenia dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
dotyczącej obowiązku stworzenia gminnej ewidencji zabytków, Gminnego Programu 
Opieki nad  zabytkami, znaczącego zwiększenia zakresu ochrony zabytków. 

7) Objęcia 31,90 % powierzchni miasta ustaleniami zawartymi w 55 obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (dane aktualne na dzień 
31.12.2013 r.); 

8)  Przesunięcie zasięgu poszczególnych stref wewnętrznych i wyodrębnianie się nowych 
jednostek przestrzennych powstających w wyniku konsekwentnej realizacji planów 
miejscowych i uwzględniających zasady ładu przestrzennego, rozumianego w kontekście 
ochrony walorów krajobrazowych, kulturowych i funkcjonalnych miasta; 

9) Potrzeba dostosowania go do nowych warunków, w jakich funkcjonuje miasto. do 
istniejących oraz prognozowanych potrzeb rozwojowych miasta; 

10) Konieczność zaprojektowania nowych układów infrastrukturalnych, głównie 
komunikacyjnych; 

11) Silna presja do zagospodarowywania nowych terenów i konieczność zabezpieczenia 
obszarów dla zaistniałej potrzeby ruchu budowlanego; 

12) Wydanie 1674 pozwoleń na budowę i 850 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

13) Zarejestrowanie 21 wniosków do zmian w obowiązującym Studium. 
 

Analiza przepisów prawnych i zakresu wymaganego obecnie dla Studium oraz zmiana 
granic miasta a także zmiany funkcjonalne w przestrzeni i konieczność zaprojektowania 
nowych układów infrastrukturalnych, głównie komunikacyjnych przesądziła o przystąpieniu 
do zmiany Studium, opracowania nowego dokumentu, zgodnego z obowiązującymi 
przepisami a przede wszystkim uwzględniającego nowe cele, aspiracje i możliwości rozwoju 
miasta. 

 
Rada Miejska w Przemyślu Uchwałą Nr 95/2010 z dnia 24 maja 2010r. w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Przemyśla, stwierdziła, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Przemyśla, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2006 
z dnia 23 lutego 2006r. stało się częściowo nieaktualne, a szczególności w zakresie 
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określonym w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 9, 10, 13 oraz w art. 10 ust. 2 pkt. 1-6, 8, 9, 11, 15 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W wynikach  analiz zawartych w ocenie aktualności studium proponuje się aktualizację 
studium w całości. 

 
W związku z powyższym Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 13/2011 z dnia 

24 lutego 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005”. 
Zmiana Studium dotyczy obszaru miasta w jego granicach administracyjnych. 

 
Zakres zmian do uwzględnienia w nowym Studium obejmować powinien głównie: 
− dostosowanie do aktualnych przepisów prawa; 
− uwzględnienie nowych granic administracyjnych miasta; 
− uwzględnienie aktualnych czynników i barier rozwoju stwarzanych przez środowisko 

przyrodnicze; 
− uwzględnienie istniejących obecnie na terenie miasta form ochrony przyrody; 
− uwzględnienie obiektów zabytkowych, znajdujących się w ewidencji zabytków; 
− stworzenie zasad zagospodarowania na terenach w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną; 
− wyznaczenie obszarów do rozwoju form aktywności ludzkiej oraz obszarów, na 

których obowiązuje zakaz zabudowy bądź ograniczenie zabudowy, przy 
uwzględnieniu wniosków osób prywatnych złożonych do zmiany Studium; 

− wprowadzenie nowych terenów inwestycyjnych na obszarze miasta; 
− uwzględnienie zadań wynikających z opracowań wyższego rzędu. 

 
 
2.3. Główne cele i kierunki polityki przestrzennej przyj ęte w projekcie 

 
Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego sporządza się  

w celu określenia polityki przestrzennej gminy/miasta, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). 

 
Głównym celem sporządzenia projektu zmiany Studium jest identyfikacja uwarunkowań 

rozwojowych miasta Przemyśla wynikających ze sfery społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, zagospodarowania przestrzennego; następnie zidentyfikowanie obszarów 
problemowych oraz określenie polityki przestrzennej, wpisanej w politykę regionalną  
i krajową. 

 
Poniżej przedstawiono 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) Cele wynikające z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

a) Wspomaganie  wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”): 
Dla rozwoju miasta odnoszą się kierunki działań  polegające na: 
− budowaniu sieci powiązań z ośrodkiem wojewódzkim poprzez rozwój  

i modernizację systemu transportowego i skróceniu czasu podróży  
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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 i atrakcyjności 
inwestycyjnej. 

b) 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. 

c) Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). 
Dla rozwoju miasta odnoszą się cele i kierunki działań  polegające na: 
− poprawie zarządzania politykami publicznymi. 

2) Cele wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa  Podkarpackiego 2020: 
a) 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), 

− 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, w tym 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 i Parku Naukowo  
– Technologicznego i strefy przygranicznej. 
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a) 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,  

− zwiększaniu aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego 
społeczeństwa, głównie poprzez rozwój infrastruktury sportowej dla sportu 
powszechnego i kwalifikowanego. 

b) 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. 

3) Cele wynikające ze Strategii Sukcesu Miasta: 
a) Cel strategiczny Nr 1: Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców: 

− zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych i socjalnych, 
− poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, 

starszych, wykluczonych społecznie oraz będących w potrzebie, 
− zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla różnych form przemieszczania się 

po Mieście, 
− budowa społeczeństwa informacyjnego, 
− atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu. 
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b) Cel strategiczny Nr 2: Dobrze rozwinięta infrastruktura miasta umożliwiająca 
zrównoważony rozwój: 
− poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta, 
− dysponowanie przez Miasto wystarczającym, o dobrym stanie technicznym 

zasobem mieszkaniowym, 
− rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna, 
− rozwinięta infrastruktura oświaty i kultury, 
− zrewitalizowane obszary powojskowe, poprzemysłowe i pokolejowe. 

c) Cel strategiczny Nr 3: Zrównoważony ład  przestrzenny: 
− poprawa atrakcyjności i  funkcjonalności przestrzeni publicznej, 
− poprawa estetyki Miasta, 
− zachowany krajobraz kulturowy Miasta, 
− rozwój obszaru miejskiego. 

d) Cel strategiczny Nr 4: Czyste środowisko naturalne: 
− uporządkowana gospodarka ciepłownicza na terenie Miasta, 
− uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, 
− wzrost udziału pozyskania energii odnawialnej, 
− uporządkowana gospodarka odpadami, 
− zachowane cenne elementy środowiska naturalnego. 

e) Cel strategiczny Nr 5: zachowane i wykorzystane  zasoby dziedzictwa kulturowego 
− poprawa stanu technicznego zabytków, 
− lepsze wykorzystanie i promowanie potencjału kulturowego Miasta, 
− wielokulturowość, 
− podtrzymywanie tradycji rzemieślniczych, 
− podtrzymywanie tradycji rzemieślniczych. 

f) Cel strategiczny Nr 6: Rozwój Kapitału Ludzkiego i Społecznego: 
− ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne, 
− poprawa stanu zdrowia mieszkańców, 
− zapewniony dostęp do edukacji zawodowej. 

g) Cel Strategiczny Nr 7: Wzrost Potencjału Gospodarczego Miasta: 
− poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, 
− wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla, 
− wzrost poziomu inwestycji  gospodarczych w Mieście. 

 
Projekt zmiany Studium został sporządzony w oparciu o obowiązujące zasady prawne, 

obejmuje: 

- Część I - Uwarunkowania rozwoju, 

- Część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
Szczegółowej analizie poddano uwarunkowania wynikające z: 

− dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenów; 
− struktury funkcjonalno przestrzenne miasta; 
− stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
− stanu środowiska przyrodniczego, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

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

− stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
− warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 
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− zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
− stanu prawnego gruntów; 
− występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 
− występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 
− występowanie terenów zagrożonych powodzią; 
− występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów podziemnych; 
− występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 
− stanu systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno - ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 
− zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 
− wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 
− przeznaczenia terenów według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
 
Powyższe analizy oraz dodatkowo analiza wniosków i ustaleń obowiązujących 

dokumentów planistycznych przyczyniły się do sformułowania kierunków rozwoju  
w/w aspektach. 

 
Ze względu na duże zróżnicowanie funkcjonalne miasta problematyka: struktury 

funkcjonalno - przestrzennej, uwarunkowań kulturowych, zasobów ochrony środowiska 
przyrodniczego, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, istniejących systemów 
komunikacji, stanu prawnego gruntów, zgłoszonych wniosków oraz obowiązujących 
 i opracowywanych planów miejscowych została zilustrowana oraz pokazana w sposób 
graficzny na planszach do „Uwarunkowań rozwoju". 

 
Całość najistotniejszych problemów stanowiących o uwarunkowaniach rozwoju miasta 

została przedstawiona na rysunkach - syntezy uwarunkowań rozwoju miasta Przemyśla. 
 
Wnikliwie przeprowadzone analizy, pozwoliły na sformułowanie w drugiej części 

projektu Studium zasad polityki przestrzennej miasta oraz określenie kierunków jego 
rozwoju. 
 
Charakterystyka ustaleń studium 
 
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów  

– określają główną strukturę przestrzenną miasta.  
W strukturze przestrzennej miasta wydzielone zostały 3 jednostki przestrzenne: 

1) „JEDNOSTKA I. STARE MIASTO ” - Obszar obejmujący:   
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, 
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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 proaustriackich i 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 proaustriackich w rejonie ulic: 
Okrzei i Zawiszy Czarnego oraz 3-go Maja i 29 – Listopada,  

h) kwartał  I.8. A – F .: obejmujący zespoły klasztorne na terenie Starego Miasta. 
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. ŚRÓDMIE ŚCIE ”  - 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. Dzieli się na cztery podstrefy o różnych dominujących 
funkcjach i zawierający 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 osiedli 
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, 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 na stokach 
Winnej Góry dla rekreacji z naturalnie ukształtowanymi jarami, rezerwatami 
przyrody.  
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 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 ogólnomiejskich, przede wszystkim centrotwórczych, 

 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 
przemysłowo-magazynowo-składowa w rejonie ulic: Jasińskiego, Batorego  
i Lwowskiej. W podstrefie zlokalizowana jest również Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska, stanowiąca zalążek planowanego Parku Technologiczno 
- Naukowego oraz zespół usług medycznych w Szpitalu Miejskim (dawniej Szpital 
Wojskowy) z kompleksem powojskowym wzdłuż ul. Słowackiego. 

 Wyodrębnione dzielnice: 
− II.4. –BAKOŃCZYCE 1, 
− II.2. –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 
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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 
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 
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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 planowaną 
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 
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 
transgranicznej. 
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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.  

4) PARK SPORTOWO – REKREACYJNY  - jest jednostką funkcjonalną obejmującą: 
− Część rzeki San od granicy zachodniej miasta do mostu im. Siwca, 
− Północne nabrzeże Sanu: w dzielnicy „Kmiecie”,  w Jednostce I. Stare Miasto  

i dzielnicy „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 
„Prałkowce”, przez Jednostkę I. Stare Miasto do  mostu im. Siwca w dzielnicy 
„Wilcze I”, z terenami sportowymi  i rekreacyjnymi od Sanu do ul. Sanockiej  
i Wybrzeża J. Piłsudskiego (z K.S.”Polonia„), tzw. „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 „Zielonka”. 
Park podlega stałej rozbudowie i przekształceniom dla rozwoju funkcji wiodącej  
i statusu ośrodka usług ponadlokalnych. 

5) 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, 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, 

− jest korytarzem ekologicznym  o znaczeniu krajowym. 
b) Funkcje o znaczeniu Regionalnym 

− jest uczestnikiem i beneficjentem regionalnego programu rozwoju produktu 
turystycznego „Dolina Błękitnego Sanu”. 

c) Funkcje o znaczeniu Ponadlokalnym 
− jest źródłem zaopatrzenia w wodę miasta i poprzez sieci wodociągowe - gmin 

sąsiednich, 
− jest trasą spływów turystycznych, 

d) Funkcje o znaczeniu Lokalnym 
− razem z doliną Sanu stanowi główny korytarz przewietrzania miasta, 
− stanowi miejsce rekreacji, kąpielisko miejskie, akwen wędkarski. 

6) TWIERDZA PRZEMY ŚL - 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. 
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7) GŁÓWNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
a) Komunikacja Drogowa - na główny system komunikacji drogowej składają się 

przebiegające przez miasto: 
− droga krajowa nr 28 (DK28): Zator – Sucha Beskidzka – Jordanów – Rabka Zdrój 

– Nowy Sącz – Grybów – Gorlice – Jasło – Krosno – Sanok – Bircza – Krasiczyn 
– Przemyśl – Medyka – granica państwa, 

− droga krajowa nr 77 (DK77) Lipnik – Sandomierz – Gorzyce – Stalowa Wola – 
Nisko – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław – Radymno – Przemyśl, 

− droga wojewódzka nr 884 (DW884) Przemyśl – Krzywcza – Dubiecko – 
Bachórzec – Bachórz – Dynów – Barycz – Domaradz, 

− droga wojewódzka  nr 885 (DW885) Przemyśl – Hermanowice - granica państwa, 
− drogi miejskie 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. 

 
2. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk - wskazano główne kierunki rozwoju systemu 
przyrodniczego miasta oraz zadania ochronne zasobów przyrodniczych miasta. 
Ochroną należy objąć: 

– elementy systemu ekologicznego, które stanowią część lub kontynuację  
krajowego i regionalnego systemu ekologicznego, 

– ciągłość i spójność systemu powiązań przyrodniczych w mieście, 
– obszary miasta o wyjątkowych wartościach krajobrazowych.  

1) Podstawowy System Przyrodniczy i Uzupełniający System Przyrodniczy Miasta 
(PSP i USP) uznaje się za główny szkielet ekologicznej struktury przestrzennej 
miasta, w kształcie wskazanym w Studium. Jest to strukturą przestrzenna, wiążącą ze 
sobą wartościowe i różnorodne tereny zieleni oraz fragmenty terenów otwartych  
i zainwestowanych, zapewniająca powiązanie z odpowiednimi terenami 
pozamiejskimi. 
Zasady obowiązujące w obrębie PSP i USP kształtują i chronią nie tylko warstwę 
przyrodniczą, ale również budują strukturę otoczenia, zapewniając utrzymanie  
i drożność korytarzy ekologicznych. 

a) PSP tworzą tereny naturalne i nieznacznie przekształcone o wysokiej 
bioróżnorodności, będące ostoją cennej flory i fauny i obejmują na terenie miasta:  
– obszary prawnie chronione,  
– lasy, 
– parki,  
– cmentarze,  
– forty Twierdzy Przemyśl,  
– pas 50m od koryta rzeki San -  jako korytarz ekologiczny i korytarz 

przewietrzania miasta, 
– rzeka Wiar z brzegami w zasięgu wałów przeciwpowodziowych – jako 

korytarz ekologiczny. 
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b) USP tworzą obszary o niepełnej różnorodności biologicznej i obejmują na terenie 
miasta:  
– tereny rekreacji i wypoczynku,  
– ogrody działkowe,  
– tereny zainwestowane – głównie ekstensywnie, 
– tereny w dolinie Sanu zagrożone powodzią nieprzeznaczone dla zabudowy.  

2) 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: 

a) Europejska sieć Obszarów Natura 2000, w zasięgu Obszarów Natura 2000: 
– Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, 

kod PLB 180001, 
– Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty 

„Ostoja Przemyska” kod PLH 180012,  
– Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla 

wspólnoty (OZW) “Rzeka San”, kod PLH 180007, 
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. 
b) Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 
c) Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu 
d) Rezerwaty przyrody: 

– „Winna Góra” - Rezerwat florystyczny  
–  „Jamy” - Rezerwat florystyczny  

e) Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski 
f) Pomniki przyrody – 35 sztuk. 
g) Parki Miejskie 

– Park Miejski w Przemyślu,  
– Park Lipowicki,  
– Park Bakończyce, 
– Park Sielec.  

3) Tereny proponowane do objęcia ochroną 
a) Stanowisko występowania gatunku chronionego - motyla Modraszka Rebela  
b) „Wąwóz Maziarnia” - proponowany do ochrony jako użytek ekologiczny lub 

innej, przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody,  
c) „stanowisko rozrodu i stałego przebywania gatunku chronionego ptaka – żołny  

4) Ochrona zasobów wód, powietrza i gleby 
a) Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych proponuje się: 

– dalszy rozwój systemów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; 
– monitoring gospodarki ściekami w obszarach nieskanalizowanych; 
– wspieranie budowy lokalnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków  

w obszarach gdzie budowa sieci jest technicznie niemożliwa; 
– dalszy rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów; 
– 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 
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terenów narażonych na przenikanie zanieczyszczeń do wód, poprzez m.in. priorytet 
dla realizacji kanalizacji sanitarnej oraz zakaz prowadzenia działań mogących  
w poważny sposób zmienić stosunki wodne.  

b) Dla ochrony powietrza proponuje się: 
– dalsze wdrażanie programu ochrony powietrza dla miasta Przemyśla, 
– rozwój sieci ciepłowniczej w obszarze miasta; 
– rozbudowę sieci gazowej z dostosowaniem do zaopatrzenia obiektów w gaz do 

celów grzewczych; 
– przebudowę układu komunikacyjnego w mieście  m.in. budowa obwodnic. 

c) W zakresie ochrony zasobów surowcowych i powierzchni ziemi proponuje się:  
– dla całego Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”- ochronę 

szczególną na zasadach określonych ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze; 
– dla udokumentowanego złoża kruszywa „Park Wodny” - ustalenie zasad 

eksploatacji  i rekultywacji dla docelowej funkcji sportowo – rekreacyjnej 
określonej w planie miejscowym; 

– obowiązek gromadzenia i usuwania odpadów na zasadach gospodarki 
odpadami obowiązujących na terenie miasta Przemyśla. 

5) System ochrony krajobrazu miasta – wyznaczono 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 zostały strefy ochrony krajobrazu o przewadze walorów przyrodniczych: 
a) strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry, 
b) strefa ochrony Zniesienia, Kruhela i Zielonki. 
 

3. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego, 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1) Układ urbanistyczny miasta  - świadczący o ciągłości historycznej, obszarowej  
i kulturowej Historyczny układ przestrzenny miasta wyróżnia się wartością i wysokim 
stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej. Studium 
dąży do zachowania i odtworzenia zatartych historycznych struktur przestrzennych 
miasta oraz zabudowy a także poprawa ich jakości. 

2) 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), 

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.  



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

29 
 

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.  

3) Zmiany zasięgu jednostek przestrzennych miasta Przemyśla - w Studium zmieniono 
zasięg jednostek przestrzennych, w stosunku do zasięgu z poprzednich lat, o dalsze 
tereny miejskie przez poszerzenie zasięgów terytorialnych:  

– Jednostki Przestrzennej I – Stare Miasto - w celu zachowania ciągłości kulturowej od 
miasta średniowiecznego po miasto przełomu XIX /XX w,  

– Jednostki II – Śródmiejskiej - włączenie w spójny system kształtowania przestrzeni 
miejskiej, z zachowaniem i ochroną obiektów młodszych historycznie, o mniejszym 
znaczeniu kulturowym, jednakże stanowiących o tożsamości kulturowej miasta 

Określone zostały ogólne zasady kształtowania przestrzeni chronionych w planach 
miejscowych. Zasady powinny uwzględniać zależności od warunków lokalnych. 

4) Strefy Ochrony Krajobrazu. - zaproponowane dla obszarów cennych krajobrazowo, 
krajobrazu naturalnego z przewagą wartości przyrodniczych oraz krajobrazu 
kulturowego miasta, dla zachowania świadectwa historii, utrzymania czytelności  
i niepowtarzalnego charakteru miasta, zachowania ciągłości kulturowej obszaru, 
zachowania różnorodności struktur przestrzennych w jego obrębie. 
Wytypowano obszary najbardziej wartościowe krajobrazowo i ustalono dla nich strefy 
ochronne. 

a) Strefy ochrony krajobrazu (zurbanizowanego) historycznego i współczesnego. 
– strefa ochrony Starego Miasta 
– strefa ochrony zabudowy Winnej Góry 
– strefa ochrony kompleksu poszpitalnego przy ul. Rogozińskiego 
– strefa ochrony mostu Brama Przemyska 
– strefa ochrony zabudowy mieszkaniowej osiedla Kmiecie 
– strefa ochrony zabudowy ul. Bielskiego 

b) Strefa ochrony krajobrazu doliny rzeki San: 
– strefa ochrony wybrzeży Sanu „Prałkowce” i „Kmiecie” 
– strefa ochrony starorzecza Sanu „Wilcze” 

c) Strefy ochrony krajobrazu naturalnego lub mało  przekształconego z przewagą 
wartości przyrodniczych: 

– strefa ochrony  Lipowicy i Winnej Góry 
– strefa ochrony Zniesienia, Kruhela i Zielonki 

5) Zespół Twierdzy Przemyśl. - Jeden najcenniejszych na terenie miasta zespołów,  
o znaczeniu międzynarodowym. Pojedyncze obiekty twierdzy chroniony dotychczas 
przez indywidualne wpisy do rejestru zabytków. Studium dąży się do kompleksowej 
ochrona obiektów twierdzy wraz z wprowadzonymi strefami ochronnymi z zakazami  
i ograniczeniami przekształceń, wskazaniem stref ekspozycji, określeniem osi 
widokowych. Istotne jest wskazanie przeznaczenia i współczesnych funkcji dla 
zachowanych obiektów. 

a) 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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6) Ochrona zabytków. 
a) Wpis do rejestru zabytków -podstawowa forma ochrony obowiązującą na terenie 

miasta oraz wskazana do kontynuacji. Podlegają mu 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.  

b) Wpis do gminnej ewidencji zabytków - Ochrona 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. 

c) 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.  

d) Znaleziska archeologiczne - obszary występowania reliktów osadnictwa 
pradziejowego i średniowiecznego, tereny 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. 

7) Zabytkowe cmentarze - Utrzymanie i ochrona historycznych zespołów cmentarnych 
wraz z systemami zieleni. 

 
4. Kierunki rozwoju infrastruktury społecznej – zawierają następujące zagadnienia: 

1) Prognoza demograficzna 
2) Uzupełnienia w strukturze przestrzennej miasta 

a) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez proponowane przekształcenia  
w strukturach przestrzennych: 

– poprawa stanu środowiska, 
– zapewnienie usług komunalnych, 
– poprawa stanu technicznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej i rozwój funkcji 

mieszkaniowych na nowych terenach,  
– wzrost potencjału naukowo-ekonomicznego miasta, 
– wzrost potencjału miasta jako ośrodka turystycznego, 
– wspieranie sektorów gospodarki, 
– inne działania porządkujące struktury przestrzenne, powodujące wzrost 

atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.  
b) Kierunki zmian w zakresie oświaty: 
– podstawowy model systemu oświatowego - kierunki rozwoju sieci placówek 

oświatowych proponuje się na podstawie prognozy demograficznej. 
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b) Kierunki zmian w zakresie ochrony zdrowia: 
– założenia do modelu opieki zdrowotnej i społecznej - kierunki rozwoju sieci 

placówek oświatowych proponuje się na podstawie prognozy demograficznej. 
c) Rozmieszczenie innych usług:  
– Kierunki zmian w infrastrukturze komunikacyjnej - zmiany w rozmieszczeniu 

usług wywołają pozytywne przekształcenia w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej miasta Przemyśla. 

d) Obszary rozwoju przemysłu, usług transportowych, hurtowni i składów. 
– rozwój gospodarczy miasta  - jest uwarunkowany zapewnieniem obszarów dla 

rozwoju funkcji gospodarczych różnej wielkości i asortymentu. 
e) Obszary rozwoju funkcji turystycznej, sportowej i rekreacyjnej: 
– obszary o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, 
– obszary o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, 

3) Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym - umieszczono tabelę z inwestycjami celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym oraz określono obszary miasta, w których inwestycje te będą rozmieszczone. 

 
5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

a) Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej - zapisano 
zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Znaczną cześć obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie 
wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. 

b) Kierunki i zasady kształtowania leśnej  przestrzeni produkcyjnej - zapisano 
zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

 
6. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny - Nie 

występują na terenie miasta. 
1) Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji  lub rekultywacji - Na terenie 

miasta nie występują obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

a) Tereny poeksploatacyjne gliny 
- 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 Herbutów, było wykorzystywane do produkcji cegieł  
i innych wyrobów ceramicznych w cegielni Nehrybka. Obecnie zaniechano 
eksploatacji. Teren wyrobiska objęty jest ustaleniami planu miejscowego 
„Cegielnia” z przeznaczeniem dla WOH. 

b) 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 
29.01.2013 r. 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. 
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7. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwanie się mas ziemnych 
1) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią - W studium obszary zagrożone 

powodzią zostały wyznaczone w oparciu o opracowanie Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej pn. „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią w zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony 
przeciwpowodziowej"  w którym to opracowaniu wskazane obszary bezpośredniego 
zagrożenia powodzią należy traktować jako obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią. Wskazywanie pozostałych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
następować będzie podczas opracowywania planów miejscowych. Zasady 
zagospodarowania i zainwestowania ich regulują przepisy odrębne. 

a) Obszary bezpośredniego zagrożenia (szczególnego zagrożenia) powodzią: 
− teren przyległy do ulicy Węgierskiej w dzielnicy III.1. Ostrów,  
− teren przyległy do ulicy Focha i Buszkowickiej oraz tereny sportowo-rekreacyjne 

klubu „Czuwaj” w dzielnicy II. 2. Podwinie, w Parku Sportowo – Rekreacyjnym,  
− tereny w Parku Sportowo – Rekreacyjnym w dzielnicy III.3. Prałkowce, 
− tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody  i część dzielnicyIII.2.Przekopana1,  
− część dzielnicy II.2. Wilcze 1, 
− część dzielnicy III.2. Wilcze 2,  

b) Obszary zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% (Obszary 
zagrożone „wodą stuletnią” Q =1%)   - obejmują: 

− znaczną część dzielnicy II.4. Lwowskie 
− znaczną część dzielnicy III.4. Bakończyce 2, 
− tereny na południe od zakładów „Fibris” w dzielnicy III.4. Przekopana 2.  

c) Kierunkowe inwestycje ochrony przeciwpowodziowej 
Zabezpieczenia w postaci wałów przeciwpowodziowych, wymagają przebudowy  
i rozbudowy. Rozbudowa wałów jest warunkiem możliwości inwestowania na tym 
terenie, zgodnie z ustaleniami dotyczącym przeznaczenia terenów. Dotyczy to  
w szczególności zabudowanych i przeznaczonych dla inwestycji obszarów dzielnicy 
II.2.Podwinie, III.4. Bakończyce 2, II.2. Przekopana 2. 
Podstawowe zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej określa się 
Na podstawie opracowanego w 2004r. zaktualizowanego w 2012r „Planu 
operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Przemyśla”. 

2) Obszary zagrożone  osuwaniem się mas ziemnych 
Osuwiska zajmują na powierzchnie ponad 330 ha 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. 
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Obszary, na których występują ruchy masowe oraz obszary zagrożone takimi ruchami 
zostały oznaczone na rysunku Studium z rozróżnieniem ze względu na charakter 
zagrożenia. Dla terenów gdzie występują osuwiska, a Studium wskazuje je do 
zainwestowania, wskazanie to nie jest wiążące. Nadrzędne znaczenie stanowi tutaj 
uwarunkowanie związane z osuwaniem się mas ziemnych, które należy każdorazowo 
weryfikować przy przeznaczeniu danego terenu do zainwestowania. 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. 
W planach miejscowych i innych dokumentach planistycznych należy traktować 
wszystkie rodzaje osuwisk jako nieprzydatne dla zabudowy i z zakazem zabudowy  
a w terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi zabudowę można wprowadzić 
wyłącznie pod warunkiem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji geologiczno  
– inżynierskiej.  
 

8. Obszary wyłączone spod zabudowy i z ograniczeniami w zabudowie 
W Studium obszary wyłączone określono ze względu na 

1) Przepisy odrębne 
a) 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. 

b) 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. 

c) Z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wynika zakaz lokalizacji 
zabudowy na terenach lasów (poza związanymi z produkcją leśną). 

2) Obszary cenne przyrodniczo i kulturowo 
3) Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

Na terenie miasta występują tereny zamknięte wojskowe oraz związane  
z infrastrukturą kolejową PKP. Powierzchnia terenów zamkniętych obejmuje 96 
działek gruntowych o łącznej powierzchni 134,30 ha. Granice stref ochronnych 
terenów zamkniętych pokrywają się z granicami ich działek ewidencyjnych.  

 
9. Kierunki rozwoju systemów komunikacji (systemu transportowego) 

Celem strategicznym w rozwoju miasta jest stworzenie sprawnego systemu 
transportowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta 
Przemyśla utrzymano podstawowy i kierunkowy układ komunikacyjny przyjęty  
w dotychczasowym Studium, na który składają się istniejące i projektowane ulice główne 
i ruchu przyspieszonego, zbiorcze i lokalne oraz w mniejszym zakresie 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  
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w wewnętrznym układzie funkcjonalno-przestrzennym miasta i w zewnętrznym układzie 
komunikacji międzynarodowej, krajowej i regionalnej. 

1) Kierunki rozwoju układu drogowego. 
Główny system komunikacji drogowej w mieście stanowią: 

a) Drogi główne o ruchu przyśpieszonym (klasy GP) i główne (klasy G): 
W okresie perspektywicznym konieczna jest budowa obwodnicy zachodniej miasta 
poza granicami miasta, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

b) Drogi zbiorcze (Z): 
Klasy dróg zbiorczych po modernizacji mogą ulec zmianie 

c) Drogi lokalne: 
− istniejący układ dróg lokalnych (stanowiące drogi powiatowe w mieście), 
− istniejący układ dróg lokalnych (stanowiące drogi gminne w mieście), 
Klasy dróg lokalnych po modernizacji mogą ulec zmianie. 

d) Skrzyżowania typu rondo. 
Rodzaje planowanych skrzyżowań (rondo, skrzyżowanie skanalizowane, 
skrzyżowanie bezkolizyjne dwupoziomowe) zostaną rozstrzygnięte na etapie 
przygotowania inwestycji. 

e) Drogi dojazdowe. 
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 2w 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 dojazdowych po modernizacji mogą ulec zmianie. 

f) Ścieżki rowerowe. 
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”.  

g) Parkingi.  
W studium przedstawiona została lokalizacja parkingów: 
− o znaczeniu ponadlokalnym, 
− dla obsługi ruchu turystycznego, 
− przy obiektach użyteczności publicznej, 

2) Kierunki rozwoju układ kolejowego. 
W Studium określono działania: 
a) W celu podtrzymania roli przemyskiego węzła kolejowego na poziomie usług 

krajowych i międzynarodowych. 
b) W celu wykorzystanie infrastruktury kolejowej do celów lokalnego transportu 

publicznego. 
3) Zbiorowy transport publiczny: 

W Studium określono: 
a) Propozycje lokalizacji obiektów węzłowych, 
b) Propozycje lokalizacji przystanków kolejowych dla miejskiej komunikacji kolejowej 

(np. szynobusu) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
c) Propozycje lokalizacji dworców autobusowych (w tym PKS), 
d) Propozycje lokalizacji lądowisk, 
e) Pozostałe propozycje dla rozwoju transportu publicznego. 
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4) Ograniczenia ruchu samochodowego na starym mieście i w śródmieściu dla 
potrzeb turystyki. 

Proponuje się ograniczenia w ruchu samochodowym, budowę ciągów pieszych oraz 
parkingów dla obsługi ruchu turystycznego (w tym wielopoziomowych i podziemnych), 
poprzez działania:  

− w jednostce przestrzennej „I.- Stare Miasto”: 
− w jednostkach przestrzennych „I.- Stare Miasto” i „II.- Śródmieście”:  

5) Ograniczenie ruchu tranzytowego na starym mieście i w śródmieściu. 
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”: na ulicach: Jagiellońska, Plac Na Bramie, Dworskiego, Siemiradzkiego, 
Zana (od ul. Mickiewicza do Jasińskiego). 

6) Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
W Studium przedstawiono wytyczne dotyczące:  

− Podstawowego schematu systemu komunikacji, 
− Zalecanych standardów w kształtowaniu przestrzeni komunikacyjnej. 

 
9. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

1) Zaopatrzenie w wodę 
a) Niezbędne działania inwestycyjne 

Przedstawiono niezbędne inwestycje w tym kierunku 
b) Kierunki rozwoju sieci wodociągowej 

Powinno się zmierzać do zapewnienia zaopatrzenia w wodę nowych terenów 
zurbanizowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  
i mieszkaniowo-usługową w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

2) Gospodarka ściekowa. 
a) Niezbędne działania inwestycyjne 

Przedstawiono niezbędne inwestycje w tym kierunku 
b) 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. Z wyłączeniem dzielnic gdzie jest to ekonomicznie nieuzasadnione.  

3) Zaopatrzenie w gaz ziemny oraz gazociągi przesyłowe 
a) Niezbędne  działania inwestycyjne: 

Przedstawiono niezbędne inwestycje w tym kierunku. 
b) 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:  

4) Zaopatrzenie w ciepło 
a) Cele strategiczne 

Przedstawiono cele mające ograniczyć emisji CO2 do atmosfery zgodnie  
z przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego i dyrektywami unijnymi  

b) Niezbędne działania inwestycyjne, 
Przedstawiono niezbędne inwestycje w tym kierunku, 

c) Kierunki rozwoju sieci ciepłowniczej, 
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Zapewnienia energii cieplnej dla nowych terenów zurbanizowanych  
i przewidzianych do uciepłownienia oraz przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego,  

5) Elektroenergetyka 
a) Niezbędne działania inwestycyjne: 

Przedstawiono niezbędne inwestycje w tym kierunku 
b) Kierunki rozwoju sieci elektroenergetycznej: 

Zapewnienia obsługi elektroenergetycznej na nowych terenach zurbanizowanych  
i przewidzianych do uzupełnienia oraz terenach przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

6) Telekomunikacja i teleinformatyka 
Przedstawiono kierunki rozwoju telekomunikacji i teleinformatyki: 

7)  Gospodarka odpadami 
W kierunkach przedstawiono. 

a) Cele strategiczne, 
b) Niezbędne działania inwestycyjne. 

8) Źródła energii odnawialnej. 
Przedstawiono kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

 
10. Obszary problemowe 

Zidentyfikowane w UWARUNKOWANIACH 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,  
− obszar położony w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Szachownica w Krównikach”, 

a w szczególności tereny zurbanizowane zostały omówione w odpowiednich tematycznie 
rozdziałach Studium, w których wskazano  dopuszczalne formy zagospodarowania  
i przeznaczenia tych terenów. 
 
 

2.4. Powiązania z innymi dokumentami 
 
W celu koordynacji zamierzeń projektowych na wszystkich poziomach planowania 

przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Przemyśla uwzględnia zasady określone na poziomie krajowym („Koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju 2030" (KPZK 2030), „Krajowa strategia rozwoju regionalnego"), 
wojewódzkim („Strategii rozwoju województwa podkarpackiego", „Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa podkarpackiego") oraz lokalnym („Strategia sukcesu miasta”, 
„Lokalny program rewitalizacji miasta”, „Wieloletni plan inwestycyjny miasta”, „Strategia 
rozwoju turystyki dla miasta”, „Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla 
miasta”, „Plan gospodarki odpadami dla miasta”, „Program ochrony środowiska dla miasta”, 
„Program ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”). 
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Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 określa m.in. miejsce 
Województwa Podkarpackiego i miasta Przemyśla w strukturze krajowej. 

Koncepcja nie przewiduje dla Rzeszowa rangi ośrodka metropolitalnego ze względu na 
zbyt mały potencjał ludności zamieszkującej miasto. 

Przemyśl również jest wymieniany tylko jako ośrodek rozwoju o znaczeniu 
subregionalnym. Ocena znaczenia ośrodka miejskiego na podstawie dostępności 
komunikacyjnej i powiązań z centralnym układem metropolitalnym stało się głównym 
kryterium pozycji w hierarchii dostępności do zadań rządowych i ich finansowania z budżetu 
państwa (w tym pośrednio również z Unii). 

Ani województwo podkarpackie, ani miasto Przemyśl nie posiadają żadnych istotnych 
atutów ani predyspozycji, które mogłyby być brane pod uwagę w rozpatrywanej idei rozwoju 
policentrycznej metropolii sieciowej zawartej w "Koncepcji". Jedynie tranzytowe położenie  
w korytarzu transportowo-komunikacyjnym o kierunku zachód-wschód pomiędzy Niemcami 
i Ukrainą oraz  przebieg pasma Karpat, jako obszaru chronionego przyrodniczo, mogą być 
brane jako drugorzędne uwarunkowania dla rozwoju tego obszaru w rozpatrywanej skali 
europejskiej.  

Powoduje to konieczność weryfikacji dotychczasowych dokumentów strategicznych dla 
rozwoju regionu i miasta Przemyśla  jako planowanego w nich dotychczas ośrodka rozwoju  
o znaczeniu co najmniej regionalnym. Weryfikacji podlega przede wszystkim Strategia 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego i Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Podkarpackiego.  

Oznacza to dla regionu podkarpackiego, w tym miasta Przemyśla, brak jakichkolwiek 
inwestycji rządowych o znaczeniu krajowym i europejskim w najbliższych latach, poza 
dokończeniem sieci transportowej. 

 
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2020, przyjęta przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 20 października 2006 r. – jest dokumentem 
strategicznym, w którym określone zostały kierunki rozwoju województwa podkarpackiego. 
Ramy Strategii wyznacza 8 głównych obszarów strategicznych, tj.: 1.Gospodarka regionu, 
2.Infrastruktura techniczna, 3.Obszary wiejskie i rolnictwo, 4.Ochrona środowiska, 5.Kapitał 
społeczny, 6.Współpraca międzynarodowa, 7.Ochrona zdrowia, 8.Zabezpieczenie społeczne. 
Priorytety i ich hierarchia, określone w Strategii, są spójne i wiążące dla priorytetów 
ustalonych w Studium. 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego został uchwalony 
Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XLVI/505/02 z dnia 28 czerwca 2002 r. 
Za podstawę polityki przestrzennej uznano zasadę zrównoważonego rozwoju całego regionu  
z preferencją dla rozwoju aglomeracji rzeszowskiej i sieci średnich miast jako ośrodków 
rozwoju położonych w historycznie ukształtowanych pasmach rozwoju. 
Zgodnie z przyjętym w Planie modelem struktury przestrzennej województwa, Przemyśl 
„…leżał w środkowym (centralnym) paśmie rozwoju społeczno-gospodarczego 
przebiegającym równoleżnikowo od zachodniej granicy województwa przez Dębicę, 
Rzeszów, Przeworsk, Jarosław i Przemyśl do wschodniej granicy państwa. Pasmo centralne 
stanowiło część III europejskiego korytarza transportowego z Berlina przez aglomeracje: 
wrocławską, śląską, krakowską, rzeszowską, lwowską do Kijowa na Ukrainie.” 
Określone w Planie Województwa funkcje wiodące miasta, położenie w strukturze 
przestrzennej Województwa i zasięg oddziaływania  są nadal aktualne. Nie zmieniły się 
również wartości kulturowe i przyrodnicze stanowiące  o bogactwie zasobów Przemyśla  
i subregionu Ziemi Przemyskiej. 
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Pomimo zmiany podstawowych założeń polityki przestrzennej państwa w stosunku do 
regionu podkarpackiego nadal uwarunkowania historyczne, geograficzne i geopolityczne, 
społeczne i gospodarcze pozostaną aktualne co najmniej do 2030 r. i będą podstawą dla 
ustalania kierunków rozwoju miasta Przemyśla.  

 
Program Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla - to dokument strategiczny, który pełni 
szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem. Określa priorytety ekologiczne  
w zakresie ochrony środowiska oraz wytycza kierunki i rodzaje działań, których realizacja 
pozwoli na zrównoważony rozwój miasta. Uwzględniając bezpośrednie zagrożenia 
środowiska zdiagnozowane w aktualnej analizie stanu środowiska zidentyfikowano w mieście 
priorytetowe cele (długookresowe) realizowane przez cele szczegółowe. Dla osiągnięcia 
priorytetów Program wyznacza zadania długo oraz krótkookresowe i przedstawia możliwości 
finansowania projektów ochrony środowiska. 

 
Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla przyjęta Uchwałą Nr 78/2007 Rady Miejskiej  
w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla jest dokumentem długoterminowym, społeczno  
–gospodarczym o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju miasta. Głównym jej celem jest 
osiągnięcie poprawy warunków życia mieszkańców, podniesienie rangi Miasta  
w regionie, zapewnienie atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz zwiększenie konkurencyjności Miasta w układzie krajowym i europejskim. Podstawą 
prac nad dokumentem Strategii był Raport o stanie Miasta Przemyśla. 
W Strategii posłużono się zasadą przesuwania zapisu zadań inwestycyjnych (realizacyjnych) 
strategii do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Usunięcie zadań ze Strategii  
i przeniesienie ich do WPI skutkuje podwyższeniem czytelności Strategii  
i gwarantuje wiarygodność realizacji Strategii. Strategia skupia się na 7 wyselekcjonowanych 
i zhierarchizowanych celach strategicznych. 

 
Lokalny program rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015, przyjęty Uchwałą  
Nr 9/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lutego 2011 r. 
Głównym celem jest wyprowadzenie wskazanych obszarów ze stanu kryzysowego poprzez 
zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy, 
rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi funkcji kulturalnych, rekreacyjnych  
i sportowych oraz edukacyjnych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska 
naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.  
Ważnym elementem działań realizujących powyższy cel jest zachęcanie do rozwijania 
nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez budowę  
i przebudowę infrastruktury /dróg, budynków, parkingów, targowisk/ aby dostosować się do 
działalności i potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu 
środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.  

 
Raport o stanie miasta, stan na czerwiec 2013 r. obejmuje kompleksową charakterystykę 
miasta Przemyśla, podlega bieżącej aktualizacji. 

 
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Przemyśla (WPI) – jest średniookresowym dokumentem 
planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne miasta. Obejmuje okres 5-ciu lat  
i opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym. Stanowi ważną funkcję w procesie 
programowania rozwoju, wiąże kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy  
z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta. 
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Obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowaną w całości lub w części ze środków 
budżetu miasta. 
Priorytetowe dziedziny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego: 
1. Poprawa funkcjonalności systemu obsługi komunikacyjnej Miasta poprzez przebudowę  

i modernizację istniejącego układu drogowego oraz budowę obwodnicy. 
2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta oraz rozwoju istniejących  

i lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych. 
3. Rewitalizacja zabytkowej substancji Miasta. 
4. Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. 
5. Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do potrzeb regionu. 
6. Poprawa stanu technicznego bazy edukacyjnej. 
7. Tworzenie zasobów mieszkaniowych dla zaspokojenia potrzeb zwłaszcza w zakresie 

lokali socjalnych. 
8. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej. 
9. Rozwój systemu opieki i pomocy społecznej. 
10. Poprawa estetyki Miasta i stanu środowiska naturalnego. 
11. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

 
Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 przyjęta uchwałą  
Nr 311/2007  Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Celem nadrzędnym strategii jest uczynienie z turystyki ważnego czynnika rozwoju 
społecznego i gospodarczego Miasta Przemyśl. Struktura celów Strategii została oparta  
o 5 filarów – 5 obszarów priorytetowych, w ramach których zostały zapisane konkretne 
działania. Wszystkie działania w zakresie rozwoju turystyki mają doprowadzić do budowania 
marki turystycznej miasta określonej jako „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”. 
 
Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007-2013 
/ZPRTP/, przyjęty Uchwałą Nr 123/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 
2007 r., jest jednym z dokumentów planistycznych wyznaczających kierunki rozwoju 
transportu publicznego. Zawiera zestaw działań mających na celu długotrwały  
i zrównoważony rozwój transportu publicznego. Celem jest wyznaczenie priorytetów oraz 
ustalenie zasad realizacji założeń polityki transportowej, dla stworzenia sprawnego systemu 
transportowego. 
ZPRTP wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych, a także szacuje 
spodziewane efekty planowanych działań i wpływ na przebieg procesów rozwojowych. 
ZPRTP wpływa na proces i zakres podejmowanych przez samorząd inwestycji  
w infrastrukturę komunikacyjną i drogową. Jest też obligatoryjny w przypadku ubiegania się 
o środki pomocowe na projekty ujęte w programach regionalnych i krajowych, w zakresie 
transportu publicznego. ZPRTP ma charakter otwarty, umożliwiający wprowadzenie do niego 
korekt wynikających ze zmian społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów 
przyjętych przez władze Miasta. 

 
Strategia Rozwoju Edukacji dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 (SE), przyjęta  
Uchwałą Nr 142/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2008 r., w związku   
z tworzeniem nowoczesnego systemu edukacji, aktywizującego zasoby ludzkie oraz 
podnoszącego atrakcyjność inwestycyjną Miasta Przemyśla. SE zestawia ogólne kierunki 
i zasady rozwoju systemu edukacji, zawiera 5 obszarów, celów strategicznych oraz sposoby 
ich realizacji. Rekomenduje  też priorytetowe działania operacyjne na lata 2008-2012.  
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Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Przemyśla jest 
wynikiem przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 07.08.2002 „Założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Przemyśl”.  
Drugim etapem planowania energetycznego jest „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło energię 
elektryczną i paliwa gazowe”. 
Obowiązek  opracowania Planu wynika z ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami) a jego  zakres  określa  Art. 20 
punkt 2 „Prawa energetycznego”. 
Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
- propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, 
- harmonogram realizacji zadań, 
- przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 

finansowania. 
Zakres Planu  obejmuje rozważania dotyczące: 
- zaspokojenia potrzeb energetycznych terenów wyspecyfikowanych w „Założeniach do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” które jednocześnie 
przez miasto zostały określone jako obszary rozwojowe, 

- zaspokojenia potrzeb energetycznych terenów istniejących w wybranych obszarach 
Miasta, 

- możliwości powstania nowego źródła ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych  
w skojarzeniu oraz ich wpływ na istniejące systemy energetyczne. 
Plan przedstawia obszary rozwojowe miasta, wymagania i uwarunkowania energetyczne 
oraz zestawienie wymaganego zakresu i kosztów inwestycji uzbrojenia energetycznego 
 

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Przemyśla na lata 2012-2016, przyjęty 
Uchwałą Nr 297/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2012r., jest zbiorem 
informacji o rozwoju przestrzennym Przemyśla, jego zabytkach, walorach krajobrazowych,  
a także wynikających z tego zbiorem wytycznych i postulatów konserwatorskich niezbędnych 
do podejmowania działań mających na celu ochronę. Podstawowym celem Programu jest 
wskazanie terenów i poszczególnych zabytków najbardziej wartościowych dla miasta  
i regionu, określenie zagrożeń dla tych obiektów oraz wskazanie działań jakie należy podjąć, 
aby poprawić stan ich zachowania i wyeksponować właściwe im walory zabytkowe  
i krajobrazowe.  
Ponadto Program określa:  
- uwarunkowania działań w zakresie opieki nad zabytkami wynikające z przepisów ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz uregulowań 
prawnych dotyczących planowania przestrzennego, budownictwa, ochrony przyrody  
i innych; 

- możliwości finansowania działań przy zabytkach i pozyskiwania środków z różnych 
źródeł; 

- wyznacza priorytety działań Gminy w zakresie ochrony zasobu zabytkowego miasta, 
podejmowanych w okresie długofalowym, z wyszczególnieniem działań w okresie na 
najbliższe cztery lata tj. 2012 – 2016.  
Program opieki nad zabytkami jest dokumentem wymagającym cyklicznej aktualizacji. 
Ponieważ niniejszy dokument powstał jako pierwszy, w stosunkowo szeroki sposób 
omawia problematykę zasobu zabytkowego miasta i wyznacza priorytetowe kierunki 
działań wieloletnich. Powinien być punktem odniesienia dla następnych programów 
tworzonych na kolejne okresy czteroletnie. 
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3. STAN ZASOBÓW ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI USTALE Ń PROJEKTU 
STUDIUM  

 
3.1 Analiza i ocena stanu zasobów środowiska 
 

3.1.1. Ogólna charakterystyka, położenie, rzeźba terenu. 
 

Ogólna charakterystyka miasta 
Miasto Przemyśl położone jest we wschodniej części woj. Podkarpackiego, ok. 78 km na 

południowy-wschód od Rzeszowa i ok. 12 km na zachód od granicy państwowej z Ukrainą. 
Przemyśl jest miastem na prawach powiatu grodzkiego oraz stolicą i siedzibą władz 

powiatu ziemskiego, w skład którego wchodzi 10 gmin. 
Miasto graniczy z następującymi gminami: od wschodu i zachodu z gminą wiejską 

Przemyśl, od południowego zachodu z gminą Krasiczyn, od północy z gminą Żurawica i od 
północnego wschodu z gminą Medyka. 

 
Według stanu na 301.12.2011r. powierzchnia miasta wynosiła 4 618 ha, zamieszkiwało je 

64 728 mieszkańców, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi ok. 1 402 osób/km2. 
Pod względem gęstości zaludnienia Przemyśl jest drugim co do wielkości miastem w woj. 

podkarpackim. 
Około 47% ludności stanowią mężczyźni a ok. 53% kobiety, wskaźnik feminizacji jest 

jednym z największych w województwie i wynosi 113,5. 
Z analizy struktury wiekowej wynika, że ludność w wieku produkcyjnym stanowi 

68,25%, w wieku przedprodukcyjnym14,30% i w wieku poprodukcyjnym 17,45%. 
Średni wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi 46,53 % i jest niższy niż wskaźnika 

dla woj. Podkarpackiego. 
Na przestrzeni lat 2000 – 2010 zauważa się systematyczne zmniejszanie liczby 

mieszkańców. Zmniejszeniu ulega udział ludzi młodych, w wieku przedprodukcyjnym, przy 
jednoczesnym wzroście ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

W latach 2008 i 2009, po raz pierwszy od 2000 roku odnotowano dodatnią wartość 
przyrostu naturalnego (20 i 18), wcześniej przyrost miał wartość ujemną z tendencją wahań 
od -121 ( w 2001 r.) do -39 (w 2005 r.). 

Od 2001 roku utrzymuje się również ujemne saldo migracji ludności, w 2008 r osiągnęło 
wartość  - 312 a w  roku 2009  -268. 

Analizując poprzednie lata, zauważa się, że występowały duże wahania wskaźników 
demograficznych, przy wyraźnej tendencji malejącej. 

W Przemyślu zauważa się tendencję do przenoszenia ludności miejskiej, poza granice 
miasta, na tereny mniej zaludnione i atrakcyjne krajobrazowo. 

Ujemne saldo przyrostu naturalnego jak i ujemne saldo migracji, nie daje podstaw do 
rokowania na dynamiczny rozwój demograficzny miasta.  

Według prognozy demograficznej GUS, w Przemyślu przewidywany jest spadek liczby 
mieszkańców do 59 500 w 2030roku. 

 
Wg GUS, stan na 1.01.2012, użytkowanie gruntów na terenie miasta, przedstawiało się 

następująco: 2 420 ha stanowiły użytki rolne, (z czego grunty - 1618 ha, sady – 127 ha, łąki – 
161 ha i pastwiska – 425 ha),  413 ha grunty leśne a 1 745 to grunty pozostałe. Znaczną część 
obszarów miasta – 1 521 ha stanowią tereny zurbanizowane, tereny różne i nieużytki zajmują 
89 ha a grunty pod wodami 128 ha. Zauważa się tendencję wzrostu terenów zurbanizowanych 
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kosztem użytków rolnych oraz do przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

Według statystyki aż 568 ha gruntów ornych miasta jest odłogowanych, stanowią one 
59,1 % wszystkich gruntów ornych miasta.  

Użytkowanie gleb w mieście ogranicza się do zakładania terenów zieleni miejskiej, 
ogródków przydomowych i działkowych. 

 
Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe, są to: 

- droga krajowa nr 77, relacji Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola - Leżajsk - Tryńcza - 
Jarosław - Radymno – Przemyśl, 

- droga krajowa nr 28, relacji Zator, Wadowice, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, 
Rabka-Zdrój, Mszana Dolna, Limanowa, Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, Biecz, Jasło, 
Krosno, Miejsce Piastowe, Rymanów, Sanok, Przemyśl, Medyka z granicą państwa  
z Ukrainą. 

 
Ponadto, przez Przemyśl biegnie magistrala kolejowa E30, stanowiąca część III 

Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. 
 
Przemyśl, swoją historię i rozwój zawdzięcza położeniu geograficznemu. Usytuowanie 

przy najdalej wysuniętej na wschód granicy Unii stwarza korzystne warunki do rozwoju 
międzynarodowego handlu i turystyki oraz wymiany intelektualnej.  

Sąsiedztwo chłonnych rynków oraz położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
komunikacyjnych powoduje, że Przemyśl jest atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych 
inwestycji.  

Doświadczenia w kontaktach z Ukrainą, znajomość przepisów oraz istniejące więzi 
gospodarcze i kulturalne stawiają Przemyśl w roli pośrednika w nawiązywaniu współpracy 
innych miast i państw z Ukrainą. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera przed 
miastem wiele nowych możliwości.  
 
Położenie fizjograficzne, rzeźba terenu 

Według podziału fizjograficznego /J. Kondrackiego/ miasto Przemyśl, leży w obrębie 
jednostek fizjograficznych, przedstawionych w tabeli poniżej. 
 
Tab. Nr 1 Podział fizjograficzny wg. J Kondrackiego 
Podobszar Prowincja Podprowincja Makroregion Mezoregion 

Pradolina 
Podkarpacka 

Północne 
Podkarpacie 

Kotlina 
Sandomierska 

Podgórze 
Rzeszowskie 
Pogórze Dynowskie 

Karpaty Zachodnie  
z Podkarpaciem 

Zewnętrzne Karpaty 
Zachodnie 

Pogórze Środkowo – 
Beskidzkie Pogórze Przemyskie 

Karpaty Podkarpacie  
i Kotliny 
Wewnętrzne 

Karpaty Wschodnie Wschodnie 
Podkarpacie 

Płaskowyż Sańsko - 
Dniestrzański 

Płaskowyż Sańsko – 
Dniestrzański 

 
Specyficzne położenie miasta w granicy 5 jednostek fizjograficznych (Mezoregionów) 

wpływa na zróżnicowanie środowiska geograficznego, które odzwierciedlają wydzielone 
jednostki i uwidacznia się w zróżnicowaniu rzeźby terenu, budowy geologicznej, pokryw 
glebowych i szaty roślinnej. 

 
Makroregion Kotlina Sandomierska obejmuje tereny miasta, położone na północ i wschód od 
rzeki San, w jego skład wchodzą 2 mezoregiony: 
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� Mezoregion Podgórze Rzeszowskie jest fragmentem wierzchowiny lessowej  
o urozmaiconej rzeźbie i zróżnicowanym nachyleniu, porozcinanej głębokimi dolinami,  
o różnym kształcie. Zróżnicowanie rzeźby i nachylenia terenu są tu znaczne. W jego 
obrębie wydzielono następujące formy morfologiczne rzeźby: 
- Wierzchowina lessowa –wznoszą się na wysokości 220 – 280 m n.p.m., 

charakteryzuje się zróżnicowanymi nachyleniami terenu i znacznym urozmaiceniem 
rzeźby. 

- Doliny nieckowate – stanowią formy rzeźby o łagodnych zboczach, przechodzących 
niewyraźnie w suche dna. 

- Wąwozy lessowe - formy o prawie pionowych zboczach i płaskich, przeważnie 
podmokłych dnach. 

� Mezoregion Pradolina Podkarpacka to płaskie obniżenie, o szerokości ok. 5 km, 
wykorzystane przez współczesne doliny rzek Sanu i Wiaru. Dolina Sanu, o szerokości 
100 m (w centrum miasta) do 5 km (okolice wsi Hurko) stanowi główną bazę erozyjną 
tego obszaru. Zróżnicowanie morfologiczne, w obrębie doliny jest niewielkie  
i spowodowane antropomorficznie, przez budowę sieci drogowej, kolejowej oraz 
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w centralnej części miasta. W obrębie Pradoliny 
wydzielono następujące formy morfologiczne rzeźby: 
- Terasa zalewowa – zajmuje niewielkie powierzchnie doliny Sanu, wyniesione od 1m 

do 6 m nad średni stan wody w rzece. Nachylenia terenu są tu niewielkie  
i wynoszą od 0% – 2%, lokalnie do 5 %. Terasa w czasie wysokich stanów wód  
w rzece jest zalewana. 

- Terasa nadzalewowa – zdecydowanie dominuje w obrębie miejskiego odcinka doliny 
Sanu. Wyniesiona jest średnio od 6 m – 9 m nad średni stan wody w rzece San. 
Charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą, płaską powierzchnią  
o niewielkim nachyleniu 0 – 5 %. Lokalnie porozcinana jest przez starorzecza. 

- Terasa wysoka (nadzalewowa II) – wyniesiona jest średnio od 10 m -14 m, nad średni 
stan wody w rzece San. W obrębie miasta Przemyśla występuje fragmentarycznie. 
Miejscami jest ona nadbudowana osadami stożków napływowych, deluwiów lub 
nasypów pochodzenia antropologicznego. 

- Starorzecza – dobrze zachowane formy erozyjne, wcięte do poziomu warstwy 
zalewowej, nie wypełnione aluwiami. W czasie powodzi są one zalewane bądź 
podtapiane, w innych okresach tworzą podmokłości stałe. 

- Doliny boczne –są to doliny większych dopływów Sanu, takich jak: Wiar, Jawor, 
Kurcianka, Średnica, Ług i inne. Największą doliną boczną jest dolina Wiaru. Doliny 
boczne są na ogół płaskodenne, posiadają zróżnicowane profile zboczy, nachylenia 
dna dolin są niewielkie, przeważnie od 0% - 5%. Przy ujściu niektórych dolin 
bocznych do doliny głównej zostały usypane stożki napływowe. 

- Stożki napływowe (stożki aluwialne) – rozłożyste (wachlarzowate) nagromadzenie 
osadów naniesionych przez wody płynące. Ma płaską, prawie poziomą powierzchnię 
nachyloną w kierunku spływu wód. Powstają przy ujściu niektórych dolin bocznych 
do doliny głównej rzeki San. Kształtują się w czasie zmniejszenia spadku lub ilości 
niesionego przez wody materiału skalnego. 
 

Makroregion Pogórze Środkowo – Beskidzkie, obejmuje północno i południowo zachodnie 
tereny miasta, w jej skład wchodzą: 
� Mezoregion Pogórze Dynowskie obejmuje tereny miasta, na północ od rzeki San. 

Wyżynna powierzchnia Pogórza jest tu wyniesiona do wysokości 280 – 350 m n.p.m., 
pociętą dolinami, o różnej wielkości i kształcie. Powierzchnia Pogórza jest intensywnie 
niszczona przez występujące w obrębie stoków  ruchy masowe w postaci osuwisk  
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i złazisk pokryw wietrzelinowych. Występowanie i intensywność osuwisk zależy od 
stopnia nachylenia stoku, jego ekspozycji oraz pokrycia terenu. 

� Mezoregion Pogórze Przemyskie - obejmuje tereny miasta, na południe od rzeki San. Jest 
to mało rozczłonkowane Pogórze, wznoszące się do wysokości od 260 – 350 m n.p.m. 
Pogórze posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę, bogatą w formy morfologiczne, jest bardzo 
atrakcyjnej widokowo. 

 
Makroregion - Mezoregion Płaskowyż Sańsko – Dniestrzański obejmuje południowo- 
wschodnią części miasta. Jest to płaskowyż, o mniejszym niż na Pogórzu zróżnicowaniu 
wysokości względnych, przy maksymalnym wzniesieniu terenu od 230 do ok. 280 m n.p.m. 
Słabo urzeźbione zrównania wierzchowinowe, przechodzą tu w stoki o nierównym 
nachyleniu, w obrębie których niekiedy występują osuwiska skalno- wietrzelinowe. 
Płaskowyż przecinają doliny nieckowate i wciosowe, wcięte w zbocza, w obrębie których 
zachodzą intensywne procesy erozyjne. 

 
Formami morfologicznymi rzeźby, występującymi w obrębie Pogórza Dynowskiego  

i Pogórza Przemyskiego oraz Płaskowyżu Sańsko - Dniestrzańskiego są: 
− Zrównania wierzchowinowe - stanowią wierzchołkowe, płaskie fragmenty wzniesień, 

wznoszą się na wysokości od 230 - 390 m n.p.m.. Są to formy bardzo słabo urzeźbione  
o nachyleniu do 8 %. 

− Stoki – fragmenty terenu o dużym urozmaiceniu rzeźby, nierównomiernych, 
zróżnicowanych nachyleniach terenu od 5% do ponad 20%, z licznymi załamaniami 
spadków. 

− Osuwiska – formy ukształtowane przez ruchy mas ziemnych. Znaczna część stoków 
niszczona jest przez osuwiska typu skalno – wietrzelinowego. W obrębie obszarów 
objętych osuwiskami występują następujące formy rzeźby: nisze osuwiskowe, garby, 
wały ziemne i obrywy. Powierzchnia osuwisk powiększa się, szczególne wzmożenie 
ruchów masowych występuje po intensywnych i długotrwałych opadach.  

− Doliny nieckowate – formy o łagodnie nachylonych zboczach, przechodzących  
w szerokie dna, których osiami okresowo lub stale płyną cieki wodne. 

− Doliny wciosowe – formy o głęboko wciętych zboczach (wys. od 5 – 20 m) w postaci 
skarp i wąskich podmokłych dnach. Są to formy, w obrębie których procesy erozyjne są 
bardzo intensywne. 

 
Zróżnicowanie rzeźby terenu uwarunkowane jest zmianami klimatycznymi  

i hydrologicznymi, głównie w czwartorzędzie. Podlega ono nadal ewolucji, której 
dodatkowym czynnikiem jest gospodarcza działalność człowieka. 

 
Poza naturalnymi formami rzeźby, w obrębie miasta występują formy sztuczne takie jak: 
− Forty – umocnienia obronne Twierdzy Przemyśl, wybudowane w latach 1873 – 1910, 

otaczające miasto podwójnym pierścieniem. Forty połączone są drogami fortecznymi, 
przeprowadzonymi głębokimi wykopami lub osłonięte nasypami. 

− Wyrobiska poeksploatacyjne – wyrobiska po eksploatacji lessów dla ceramiki 
budowlanej,  
w dawnych cegielniach Nehrybka i Buszkowice (w granicach miasta). Wyrobisko 
poeksploatacyjne glin w Herburtowie, zostało wykorzystane do składowania odpadów 
komunalnych /składowisko zamknięte/. Wyrobiska ograniczają skarpy o wys. do 15 m. 

− Nasypy i wykopy - wykorzystane do prowadzenia sieci drogowej i kolejowej. 
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− Sztuczne skarpy – występują najczęściej w śródmieściu , gdzie umocnione są murami 
oporowymi, co pozwala na lokalizację zabudowy w obrębie stoków o nachyleniu  
ok. 12%. 

− Skarpy miedzowe – o wysokości od 1 – 5 m, występują w obrębie terenów rolnych, 
powstałe wyniku uprawy pól, w obszarach szczególnie wrażliwych na erozję.  

 
Przydatność i sposoby zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla, wynikające ze 
zróżnicowanej rzeźby terenu: 
� Najkorzystniejsze warunki morfologiczne, nie stwarzające ograniczeń w sposobie 

zagospodarowania występują w obrębie terasy wysokiej rzeki San, spłaszczeń 
wierzchowinowych oraz fragmentów stoków o nachyleniu nie przekraczającym 8 %. 

� Trudniejsze do zagospodarowania są fragmenty stoków o nachyleniu od 8% - 20%. Naturalna 
rzeźba terenu wymaga wykonania prac niwelacyjnych, szczególnie przy budowie ciągów 
komunikacyjnych i budynków o dużej kubaturze. 

� Niekorzystne warunki morfologiczne występują w obrębie: 
- Stoków o nachyleniu powyżej 20% i skarp oraz osuwisk nieczynnych – terenów 

predysponowanych do powstania osuwisk. Zagospodarowanie terenu możliwe po 
uzyskaniu pozytywnej opinii, po badaniach geologiczno – inżynierskich i trwałym 
ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych, 
ustalonych w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych warunków 
gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej. 

- Osuwisk czynnych – aktualnie aktywnych. Tereny objęte osuwiskiem czynnym zaleca 
się, po wykonaniu prac zabezpieczających i zahamowaniu ich aktywności,  
w ramach zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie pod zalesienia, 
wykorzystanie jako ogródków działkowych, terenów zielonych i rekreacyjnych. 

- Terasy zalewowej rzeki San, jej większych dopływów oraz osi dolin ich dopływów  
i starorzeczy - narażonych na zalewanie wodami powodziowymi tych rzek. Zaleca 
się wyłączenie lokalizacji trwałej zabudowy kubaturowej. 
 

Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 
Na terenie miasta Przemyśla występują obszary, na których ze względu na budowę 

geologiczną i rzeźbę mogą pojawiać się osuwiska. W ostatnich latach powodowane są przez 
płytkie wody stokowe.  

Osuwiska, na terenie miasta, zajmują powierzchnie ponad 330 ha. Często stanowią 
zagrożenie dla obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. Występują lokalnie, 
najczęściej są związane z podcięciem skarp podczas budowy dróg lub budynków. 

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, 
- nieaktywne,  
- tereny zagrożone ruchami masowymi.  

zostały one przedstawione na rysunku Studium. 
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Rozpoznane na terenie miasta obszary osuwisk oraz terenów zagrożonych 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. 

 
Obszary, na których występują ruchy masowe oraz obszary zagrożone takimi ruchami 

zostały oznaczone na rysunku Studium z rozróżnieniem ze względu na charakter zagrożenia. 
Dla terenów gdzie występują osuwiska, a Studium wskazuje je do zainwestowania, wskazanie 
to nie jest wiążące. 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. 

 
 

3.1.2. Geologia. 
Obszar miasta Przemyśla, posiada bardzo złożoną budowę geologiczną i wg.  

J. Kondrackiego leży w obrębie trzech geologicznych jednostek strukturalnych: 
� Karpaty Zewnętrzne – w obrębie miasta Przemyśla, teren budują utwory jednostki 

skolskiej (głównie warstwy inoceramowe senonu) nasunięte na wąską strefę  
sfałdowanych utworów tortonu lub na jednostkę stebnicką. Jednostka skolska, łącznie  
z tymi elementami strukturalnymi, nasunięta jest na niezaburzone osady miocenu 
Zapadliska Przedkarpackiego. W obrębie Przemyśla fałdy układają się na kształt leżącego 
wachlarza, z regularnymi synklinami i antyklinami o niezbyt stromych upadach warstw. 
Charakterystycznym zjawiskiem jest tu skręt elementów strukturalnych tej części 
jednostki, nazwanej sinusoidą przemyską. W strefie tego skrętu fałdy przyjmują 
rozciągłość południkową lub nawet prostopadłą do biegu Karpat Fliszowych. 

� Brzeżna Strefa Wschodnio – Karpacka - zbudowana jest ze sfałdowanych, 
molasowych osadów miocenu, głównie niższego, nasuniętego na niesfałdowane utwory 
miocenu Zapadliska Przedkarpackiego, tworząc tzw. jednostkę stebnicką. Na wschód od 
granicy państwa, w skład tej jednostki wchodzą również utwory fliszowe, wykształcone 
podobnie do utworów serii skolskiej. Występują w nich główne złoża ropy naftowej 
Karpat Ukraińskich i Rumuńskich. Ku zachodowi jednostka Stebnicka chowa się pod 
nasunięciem jednostki skolskiej i dalszy jej przebieg nie jest znany. 

� Zapadlisko Przedkarpackie – jest to rów tektoniczny wypełniony osadami 
mioceńskimi, głównie iłami krakowieckimi i iłołupkami, powstały w wyniku ostatniego 
wydźwignięcia się Karpat podczas sfałdowań alpejskich, w okresie środkowego 
trzeciorzędu. 

 
Charakterystyka warunków gruntowych 

Występujące na terenie miasta Przemyśla osady geologiczne wykazują bardzo dużą 
różnorodność zarówno w zasięgu poziomym jak i pionowym. Właściwości gruntów 
reprezentujących określone serie geologiczne zależą przede wszystkim od wieku serii, jej 
genezy, ułożenia i miąższości.  

Najstarszymi osadami są warstwy inoceramowe wieku kredowego, serii fliszowej, 
reprezentowanej przez grunty skalne takie jak: piaskowce, łupki, margle i wapienie, ułożone 
naprzemianlegle. Skały te w stropie są silnie spękane i zwietrzałe, przykryte warstwą glin 
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pylastych zwięzłych lub glin pylastych i piaszczystych z domieszką rumoszu. Wietrzeliny 
zalegają na głębokości od 0,2 m do 2,0 m, przykryte są osadami zboczowymi. 

Warstwy inoceramowe są stosunkowo odporne na wietrzenie, ale podatne na powstawanie 
osuwisk, szczególnie w obrębie terenów o dużym nachyleniu. Skały, rumosze i ich 
wietrzeliny są gruntami nośnymi. 

Wietrzeliny skał fliszowych przykrywają osady zboczowe wykształcone w postaci glin 
pylastych, pyłów lub lokalnie glin zwięzłych, w stropowych warstwach z domieszką części 
organicznych, o konsystencji plastycznej lub twardoplastycznej. Utwory deluwialne zaliczane 
są do gruntów średnionośnych. 

Lessy wykształcone są jako pyły, lokalnie jako pyły zaglinione. Ich miąższość dochodzi 
do 15 m. Podścielone są osadami piaszczysto – żwirowymi, pochodzenia wodno – 
lodowcowego. Występują w okolicach Nehrybki, Żurawicy, Buszkowic oraz Zasania. Utwory 
eoliczne zaliczane są do gruntów nośnych, ale bardzo podatnych na działanie erozji. 

W obrębie terenów objętych ruchami masowymi występują utwory koluwialne 
wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych lub iłów z domieszką rumoszu, 
przemieszczone lub predysponowane do przemieszczeń. Są to przeważnie utwory plastyczne 
lub miękkoplastyczne zaliczane do gruntów słabonośnych. 

Na południe występuje płat utworów fluwioglacjalnych (wodno – lodowcowych), 
wykształconych w postaci serii piaszczysto – żwirowej, o miąższości do 15m. Są to żwiry, 
pospółki i piaski o bardzo zróżnicowanej miąższości i układzie warstw. Przykryte są one 
pyłami lub glinami pylastymi pochodzenia eolicznego, o miąższości do 1,5 m. Utwory 
pochodzenia wodno-lodowcowego zaliczane są do gruntów nośnych. 

W obrębie doliny Sanu i Wiaru występują utwory rzeczne, wykształcone w postaci 
żwirów i piasków przykrytych madami. Strop tej warstwy znajduje się na głębokości od 1,5 m 
do ponad 10 m. Są to grunty nośne. 

Mady, przykrywające żwir, wykształcone są w postaci glin pylastych, pyłów - lokalnie 
przewarstwionych gruntami organicznymi, torfami i namułami. Utwory aluwialne są 
przeważnie plastyczne, lokalnie twardoplastyczne. Zaliczane są do gruntów słabonośnych. 

W obrębie zwartej zabudowy miasta Przemyśla występują nasypy gruntowe i ziemne, 
różnej miąższości. Należy je zaliczyć do gruntów nie nadających bezpośredniego 
posadowienia. 

 
 

3.1.3. Wody powierzchniowe. 
Przemyśl położony jest w zlewni rzeki San, odprowadzającej wody z całego obszaru. San, 

na odcinku z Sanoka do Przemyśla jest rzeką o reżimie górskim, a poniżej Przemyśla jest 
rzeką typowo nizinną. San płynie doliną o szerokości do 100 m (w centrum miasta),  
o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego, tworząc szereg łagodnych zakoli. Szerokość 
koryta wynosi 45 –50 m, wcięcie w dno terasy zalewowej 2 –3 m, rzeka stanowi główną bazę 
erozyjną tego obszaru.  

Główny, lewostronny dopływ Sanu - rzeka Wiar płynie głęboko wciętym korytem, 
zachowującym kierunek południkowy. 

Do Sanu i Wiaru wody powierzchniowe odprowadza dość gęsta sieć, często bezimiennych 
cieków,  największe potoki to: Średnica, potok Kruhelski, Kurcianka i Ług, (dopływy Sanu) 
oraz potoki Jawor (Bonie) i Sielec (dopływy Wiaru). 

Wody powierzchniowe miasta tworzy także: 
− sieć rowów melioracyjnych, odwadniających teren Bakończyc i Krównik, 
− stałe podmokłości i zbiorniki wód stojących w obrębie starorzeczy, 
− wody wypełniające wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej kruszywa - oczka wodne, 
− akweny wody stojącej, w postaci małych obszarowo stawów. 
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Tab. Nr 2 Charakterystyka hydrologiczna rzeki San w profilu wodowskazowym Przemyśl 
Przepływy Przepływ w m3/sek Stan w cm 

Najniższy przepływ zaobserwowany w 1973 r. 8,65 - 
Średni niski przepływ w latach 1971 –1985 11,3 102 
Średni roczny przepływ w latach 1971 –1985 51,2 174 

1941 2020 - Najwyższy przepływ  zaobserwowany 
 1980 1410 844 

50% 650 538 
10% 1360 824 
5% 1650 /915/ 
2% 2010 /990/ 

Wielkie stany prawdopodobne 

1% 2270 /1040/ 
Zredukowane Q 1% 1830 955 

 
Dane ogólne profilu: 

− Kilometr biegu rzeki - 165,9 km 
− Zlewnia - 3686 km2 
− Poziom 0 wodowskazu 190,55 m nad koryto. 

 
Tab. Nr 3 Ekstremalne stany wodne  w rzece San 

Stany wody Rok Stan w cm 
1867 1065 
1941 955 Maksymalne 
1980 844 
1961 94  

Minimalne 1976 120 
 

San i Wiar są rzekami o reżimie górskim, bardzo szybko reagującymi na zmiany zasilania, 
nagłe wezbrania wód spowodowane obfitymi opadami spotykane są szczególnie  
w okresie letnim. Przy wysokich stanach wód rzeki i potoki występują z koryta i zalewane są 
terasy zalewowe i starorzecza. Wezbrania potęgowane są przez duże spadki terenu, małe 
powierzchnie dolin, i znaczne nachylenie słabo przepuszczalnej i wylesionej powierzchni 
zlewni. 

Miasto Przemyśl posiada duże zasoby wód powierzchniowych, pochodzące głównie  
z rzeki San. Głównym problemem jest ich dyspozycyjność wynikająca z dużej zmienności 
przepływów w czasie. Zmienność stanu wód w Sanie jest znaczna, wyraźnie dominują dwa 
rodzaje wezbrań, roztopowe – w marcu oraz opadowe – lipiec, sierpień. Stany niżowe 
występują w styczniu i lutym oraz we wrześniu i październiku. Zmienność stanów łagodzona 
jest przez oddziaływanie zespołu zbiorników retencyjnych Solina - Myczkowce. W wyniku 
prawidłowej gospodarki zbiornikowej przepływy minimalne nie powinny spadać poniżej 
6,0m3/s, a wielkie wody powinny ulec obniżeniu z Q1%=2270 m3/s do 1830m3/s. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), 
zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (M.P. z 2011r. 
Nr 49 poz. 549), miasto Przemyśl leży w jednolitych częściach wód powierzchniowych 
(JCWP), regionie wodnym dorzecza górnej Wisły, w zlewniach: 

− zlewnia- San od Osławy do Wiaru (223), 
− zlewnia - Wiaru (224), 
− zlewnia Sanu od Wiaru do Wisłoka (225). 
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Tab. Nr 4 Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) występujące na terenie miasta 
Jednolita część wód 

powierzchniowych JCWP 
Lp. 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Scalona 
część 
wód 
pow. 

Typ JCWP Status/ Ocena 
stanu 

Cel 
środowiskowy 

1. PRLW200015223999 San od 
Olszanki 
do Wiaru 

GW0811 średnia rzeka 
wyżynna 
wschodnia (15) 

silnie 
zmieniona 
część wód/ 
dobry 

dobry potencjał 
wód 

2. PLRW200016225132 Huczki GW0811 potok nizinny 
lessowo – 
gliniasty(16) 

naturalna 
część wód/ 
dobry 

dobry stan wód 

3. PRLW2000922499 Wiar od 
granicy 
państwa 
do ujścia 

GW0813 mała rzeka 
wyżynna 
węglanowa (9) 

silnie 
zmieniona 
część wód/ 
dobry 

dobry potencjał 
wód 

4. PLRW20006224989 Bonie 
(Jawor) 

GW813 potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym (6) 

naturalna 
część wód/ 
dobry 

dobry stan wód 

 
W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, wszystkie JCWP wymienione  

w powyższej tabeli są jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. 
 
Jakość wód powierzchniowych 

 
Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu 

ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych)  
i stanu chemicznego. Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych dodatkowo dokonuje 
się oceny spełniania wymagań ustalonych dla tych obszarów w odrębnych aktach prawnych. 

Wszystkie jednolite części wód monitorowane w 2012 r. w województwie podkarpackim 
stanowią obszar chroniony i przy klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych 
części wód należy dodatkowo dokonać oceny zgodności ze wszystkimi normami 
ustanowionymi dla obszarów chronionych.  

W 2012 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował na obszarze miasta Przemyśla monitoring wód 
powierzchniowych w 3 jednolitych częściach wód  powierzchniowych (JCWP).  

 
Tab. Nr 5 Monitoring wód powierzchniowych na obszarze Przemyśla 2012 r. (wg. WIOŚ Rzeszów) 
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Tab. Nr 6 Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód objętych monitoringiem 
diagnostycznym i operacyjnym w 2012 r. (wg. WIOŚ Rzeszów) 

 
Tab. nr 7 Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi 
częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona 
do spożycia, w 2012 r. (wg. WIOŚ Rzeszów) 

 
 
 
Zagrożenie powodziowe 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zdefiniowane są w ustawie Prawo wodne. 
Ich kompleksowe wskazanie nastąpi w ramach opracowania map zagrożenia powodziowego. 

W Studium obszary zagrożone powodzią zostały wyznaczone w oparciu o opracowanie 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej pn. „Wyznaczenie obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny element studium 
ochrony przeciwpowodziowej"  w którym to opracowaniu wskazane obszary bezpośredniego 
zagrożenia powodzią należy traktować jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
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Wskazywanie pozostałych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią następować 
będzie podczas opracowywania planów miejscowych. Zasady ich zagospodarowania  
i zainwestowania regulują przepisy odrębne. 
a) Obszary bezpośredniego zagrożenia (szczególnego zagrożenia) powodzią: 

− tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody  i część dzielnicy Przekopana,  
− tereny sportowo-rekreacyjne klubu „Polonia” w dzielnicy III.3. Prałkowce, 
− część dzielnicy III.2. Wilcze,  
− teren przyległy do ulicy Węgierskiej w dzielnicy III.1. Ostrów,  
− teren przyległy do ulicy Focha i Buszkowickiej oraz tereny sportowo-rekreacyjne 

klubu „Czuwaj” w dzielnicy II. 2. Podwinie, w Parku Sportowo – Rekreacyjnym,  
 

b) Obszary zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% (Obszary zagrożone 
„wodą stuletnią” – p=1%) . Obszary zagrożenia powodziowego wskazane w Studium są 
to obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 
raz na 100 lat, które obejmują: 
− znaczną część dzielnicy II.4. Lwowskie, 
− znaczną część dzielnicy III.4. Bakończyce 2, 
− tereny na południe od zakładów „Fibris” w dzielnicy III.4. Przekopana 2.  

 
Zagrożenie powodziowe na wypadek awarii obejmuje wzbieranie rzeki San w wyniku 

zwiększonych zrzutów wody z zapory wodnej na Solinie. Faza ta charakteryzuje się pewnym 
opóźnieniem działania fali powodziowej, co pozwala na podjęcie stosownych działań. 
Koordynacja działań została opracowana szczegółowo w regulaminie Miejskiego Zespołu 
Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta Przemyśla.  

Poważne zagrożenie dla miasta Przemyśla stanowi fala powodziowa, która może wystąpić 
w razie awarii lub uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych zapory Solina – Myczkowce 
(przewiduje się, że w ciągu 7 godzin i 20 minut do Przemyśla dotrze fala powodziowa  
o wysokości około 14 m, zalewająca około 50% obszaru miasta). Drugą, mniej groźną rzeką 
jest Wiar zagrażający terenom miejscowości: Sielec i Pikulice.  
 
 

3.1.4. Wody podziemne. 
Wody podziemne w Przemyślu związane są z 4 obszarami o odmiennych warunkach 

hydrogeologicznych: 
− Obszar I - Doliny rzek Sanu i Wiaru – wody gruntowe występują w serii piaszczysto-
żwirowej, przykrytej madami. Zwierciadło wód, często napięte, występuje na głębokości 
1,0–8,0 m. Tworzy warstwę o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zasilaną 
wodami z rzek i opadowymi. Występują tu korzystne warunki do ujęcia wód wgłębnych.  

− Obszar II - Doliny większych dopływów Sanu, w obszarach Pogórzy Przemyskiego  
i Dynowskiego oraz wierzchowiny lessowej – wody gruntowe występują w serii 
piaszczysto – żwirowej, na głębokości od 0,5 – 5,0 m. Miąższość i rozprzestrzenienie 
poziome jest niewielkie, wahania poziomu uzależnione są od stanu wód w ciekach. 

− Obszar III - Wierzchowiny lessowe – wody występują w serii piaszczysto – żwirowej, 
jako wody o swobodnym zwierciadle, na głębokości od 2,0 – 20,0. Zasilanie poziomu 
następuje na drodze infiltracji wód opadowych., w okresie wzmożonego zasilania na 
soczewkach glin występują wody zawieszone na różnych głębokościach. 

− Obszar IV - Obszar Pogórza Karpackiego - cechujący się skomplikowanymi warunkami 
hydrogeologicznymi. Poziom wodonośny związany jest z występowaniem 
trzeciorzędowych i kredowych piaskowców, zalegających naprzemianlegle z łupkami. 
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Obszar, ze względu na budowę i niewielką wodonośność o niekorzystnych warunkach dla 
ujęcia wód. 
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, możliwe do wykorzystania dla celów 

gospodarczych, związane są z udokumentowanymi zasobami - Głównymi Zbiornikami Wód 
Podziemnych GZWP Nr 430 „ Dolina Sanu” (częściowo w granicach miasta) oraz GZWP  
Nr 429 „Dolina Przemyśl” (przy wschodniej granicy miasta). 

 
Tab. Nr 8 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Lp. Nazwa zbiornika 
Powierzchnia 

( km2) 

Średnia 
głębokość 

(m) 

Zasoby dyspozycyjne 
(tys.m3/d) 

1. 
GZWP Nr 429 

„Dolina Przemyśl” 
137,0 10 – 30 38,5 

2. 
GZWP Nr 430 
„Dolina Sanu” 

168,0 10 802,0 

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), 

zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (M.P. z 2011r. 
Nr 49 poz. 549), miasto Przemyśl leży na granicy 2 wydzielonych jednolitych części wód 
podziemnych (JCWPd). 
 
Zgodnie z powyższym Planem: 
− południowa część miasta położona jest w zasięgu JCWPd nr 158, kod europejski 

PLGW2200158, ocena stanu wód JCWPd 158: 
- ocena stanu ilościowego – dobry, 
- ocena stanu chemicznego – dobry, 
- ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych -- nie zagrożony, 
- przyczyny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych – brak, 
- cel środowiskowy - nie pogarszanie stanu wód. 

− północna część miasta w zasięgu położona jest w zasięgu JCWPd nr 127, kod europejski 
PLGW2200127, ocena stanu wód JCWPd 127: 

- ocena stanu ilościowego – dobry, 
- ocena stanu chemicznego – dobry, 
- ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych -- nie zagrożony, 
- przyczyny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych – brak, 
- cel środowiskowy - nie pogarszanie stanu wód. 
 

Jakość wód podziemnych 
Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut 

Geologiczny, zobligowany do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych (JCWPd).  

Celem monitoringu wód podziemnych jest określenie stanu ilościowego i chemicznego 
oraz analizy presji antropogenicznych. Ocena stanu chemicznego realizowana jest na potrzeby 
zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 
ochronnych, ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód.  

 
W ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych, 

wykonywanego 2012 r., dla jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 127 w punkcie 
monitoringu nr 757 zlokalizowanym w Przemyślu  
stwierdzono: 
� charakter zwierciadła  - swobodne, 
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� wskaźniki w klasie III – NO3, Ca, HCO3, 
� klasa jakości w punkcie – III. 

W ocenie jakości wód podziemnych, stan chemiczny wód, w punkcie monitoringu 757 
Przemyśl określono jako dobry – klasy III (w pięciostopniowej skali). 

Wg charakterystyki jednolitych części wód podziemnych, zawartej w KPGW stan 
przedmiotowej JCWPd (nr 127) określono jako dobry zarówno pod względem ilościowym 
jaki i chemicznym, a w ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano za 
niezagrożoną. 

 
W ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych, 

wykonywanego 2012 r., dla jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 158 w punkcie 
monitoringu nr 148 zlokalizowanym w Birczy (pkt. monitoringu najbliżej Przemyśla). 
stwierdzono: 
� charakter zwierciadła  - napięte, 
� wskaźniki w klasie III –  O2 Nh4, Ca, HCO3, 
� wskaźniki w klasie IV – Fe, 
� klasa jakości w punkcie – III. 

W ocenie jakości wód podziemnych, stan chemiczny wód, w punkcie monitoringu 148 
Bircza określono jako dobry – klasy III (w pięciostopniowej skali). 

Wg charakterystyki jednolitych części wód podziemnych, zawartej w KPGW stan 
przedmiotowej JCWPd (nr 158) określono jako dobry zarówno pod względem ilościowym 
jaki i chemicznym, a w ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano za 
niezagrożoną. 

 
 

3.1.5.Gospodarka wodno – ściekowa. 
Gospodarka wodna 
Źródłem wody pitnej miasta Przemyśla jest rzeka San, która pod względem 

bakteriologicznym lokuje się obecnie w zależności od pory roku w kategorii A2 bądź A3, zaś 
pod względem właściwości fizyko - chemicznych w kategorii A1 i A2.  

Wahania jakości wody mają związek ze zmiennością przepływów wody w Sanie  
w funkcji opadów deszczu.  
Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych na terenie Miasta Przemyśla. 
� Przemyśl - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada ujęcie wody 

powierzchniowej typu jazowego z rzeki San o zasobach eksploatacyjnych 30240 m3/dobę 
(Qrz=13386 m3/dobę). Zaopatruje w wodę odbiorców z terenu miasta Przemyśla oraz 
okolicznych miejscowości: gmina Przemyśl (Pikulice, Krówniki, Łuczyce, Ostrów), 
gmina Krasiczyn (Dybawka, Krasiczyn, Prałkowce, Tarnawce, Krasice), gmina Żurawica 
(Żurawica, Buszkowice, Buszkowiczki), gmina Medyka (Hurko, Hureczko, Siedliska, 
Jaksmanice). Ujęcie zlokalizowane na rzece San na km 168+850.  

� Przemyśl - Bakończyce – „PKP Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. Podkarpacki Zakład 
Przewozów Regionalnych w Rzeszowie posiada ujęcie wody podziemnej w postaci studni 
głębinowej wierconej o zasobach eksploatacyjnych 288 m3/dobę. Woda wykorzystywana 
jest na potrzeby technologiczne zakładu. W 2005 roku zakład nie pobierał wody.  

� Przemyśl - Zakład Automatyki POLNA S.A. posiada ujęcie wody podziemnej w postaci  
2 studni głębinowych o łącznych zasobach eksploatacyjnych 237,6 m3/dobę  
(Qrz= 62,64 m3/dobę). Woda wykorzystywana jest na potrzeby własne zakładu.  

� Przemyśl - Producent Płyt Pilśniowych FIBRIS S.A posiada ujęcie wody 
powierzchniowej typu brzegowego z rzeki Wiar o zasobach eksploatacyjnych  
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3650 m3/dobę (Qrz=1076 m3/dobę). Woda wykorzystywana jest na potrzeby zakładu. 
Ujęcie zlokalizowane na rzece Wiar na km 1+500.  
 
Ujęcie wody dla miasta Przemyśla posiada strefę ochrony bezpośredniej, Decyzją 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.02.2000 r. znak OŚ-III-2-6226/1/00, dla PWiK  
w Przemyślu, ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody dla miasta 
Przemyśla z rzeki San, ze zmianą; jak w Decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla  z dnia 
13.05.2009, znak KOŚ.II.6-6210/14/09.  

Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje rzekę San od 168+790 tj. 60 m poniżej osi jazu, do 
169+130 tj. 280 m w górę od osi jazu, na lewym brzegu krawędzi drogi wiejskiej w Ostrowie, 
na odcinku wzdłuż rzeki San oraz prawy brzeg rzeki San, łącznie z urządzeniami do 
ujmowania wody. 

Przemyśl znajduje się w zasięgu obsługi wodociągu komunalnego. Zakład Uzdatniania 
Wody wybudowano w zachodniej części miasta przy prawym brzegu Sanu. Zdolność 
produkcyjna ZUW wynosi 30 240 m3 wody na dobę (w warunkach ekstremalnych do 
 38 400 m3 na dobę) i może być łatwo zwiększona po rozbudowie urządzeń do 48 000 m3/d. 

Zapotrzebowanie na wodę w mieście jest pokrywane z nadmiarem. Nadwyżki 
produkcyjne ZUW są zagospodarowywane przez alimentowanie wodociągów w obszarach 
podmiejskich. Z wodociągu dla miasta Przemyśla zaopatrywane są miejscowości w gminach 
Krasiczyn, Żurawica, Medyka oraz w Gminie Wiejskiej Przemyśl. 

 
Ograniczenia w możliwościach dostawy wody, występujące na terenie Przemyśla, 

wynikają przede wszystkim z konfiguracji terenu. Duże zróżnicowanie wysokościowe 
powoduje konieczność strefowania wodociągu; w warunkach Przemyśla granica pomiędzy I  
i II strefą zasilania przebiega na rzędnej 263,5 m. n.p.m., a między II i III strefą na rzędnej  
344 m. n.p.m. Dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom znajdującym się w II strefie 
wymagana jest budowa przepompowni. Aktualnie działa 6 przepompowni na osiedlach: 
Rycerskim, Kazanów, Lipowicy, Bielskiego, Tatarskie – Wysokie Góry oraz Pikulice. 

 
Sieć magistralna ma układ pierścieniowy i składa się z przewodów wodociągowych: 
� 600 mm - w ul. Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego i φ 500 mm - w ul. Wybrzeże Ojca Św. 

Jana Pawła II, połączonych wspólnym przewodem φ 500 mm - w kierunku ulic Juliusza 
Słowackiego i Basztowej, 

� φ 375 mm - w ul. Sanockiej, przebiegającym w kierunku ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
� φ 300 mm w ulicach: płk. Marcina Borelowskiego, Bohaterów Getta w kierunku  

ul. Lwowskiej. 
 
Eksploatację sieci wodociągowej w Przemyślu prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Łączna długość sieci magistralnej na terenie miasta, na koniec 2010 r. wynosiła  

29,7 km, długość sieci wodociągowej 142,2 km, z wodociągu komunalnego korzystało około 
96% mieszkańców.  

Zaopatrzenie w wodę w Przemyślu uzupełnione jest również przez  38 studni publicznych. 
Jedynie tereny niezurbanizowane pozostają poza obsługą wodociągową. Ludność 
zamieszkująca peryferyjne obszary miasta zaopatruje się w wodę ze studni własnych, 
kopanych  i wierconych. 
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Gospodarka ściekowa 
Emisja ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia, 

odprowadzanych do wód powierzchniowych w mieście Przemyślu w 2010 roku wyniosła 
ogółem 2 928,4dam3. Ścieki w 100% były oczyszczane biologicznie.  

Miasto posiada komunalną oczyszczalnię ścieków. Jest to oczyszczalnia:  
� mechaniczno – biologiczna, z podwyższonym usuwaniem miogenów, 
� o maksymalnej przepustowości 40 500 m3/d,  
� o przepustowości średniodobowe 28 200 m3/d, 
� obciążeniu max [RLM] 400 000, 
� wielkości emisji ścieków (w 2008 r.) 5 698 dam3/rok, 
� obsługującej 90% domostw, na terenie miasta Przemyśla.  
 
Oczyszczalnię ścieków posiada „Astra S.A.” – jest to oczyszczalnia mechaniczno – 

biologiczna w dobrym stanie technicznym, o maksymalnej przepustowości 50 m3/d. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do potoku Jawor (dopływ Wiaru). W roku 2003 
oczyszczalnia odprowadziła 12 049 dam3 ścieków oczyszczonych (40,3 m3/d).  

 
Eksploatację sieci kanalizacyjnej w Przemyślu prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Kanalizacja miejska ma charakter ogólnospławny i tylko fragmentarycznie istnieją sieci 

rozdzielcze. Część kanałów deszczowych posiada wyloty bezpośrednio do wód rzek San 
 i Wiar, a część do miejskich kanałów ogólnospławnych. 
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są kolektorami do oczyszczalni ścieków 

położonej we wschodniej części miasta. Z Zasania transport ścieków odbywa się  
z wykorzystaniem pompowni i kanałów tłocznych w moście im. Siwca, natomiast z części 
prawobrzeżnej w układzie grawitacyjnym. 

 
Układ głównych kolektorów ogólnospławnych składa się z: 
� kolektora o średnicy od Ø 1 250 do 2 000 mm, ułożonego prawostronnie wzdłuż doliny 

rzeki San, od przepompowni ścieków „Zasanie” do oczyszczalni ścieków w ul. Piaskowej, 
� kolektora o średnicy od Ø 1 200 do 1 800/2 000 mm, ułożonego wzdłuż lewego brzegu 

rzeki Wiar, na odcinku od ul. Obozowej do oczyszczalni ścieków, 
� kolektora o średnicy od Ø 800 do 1 500 mm, zlokalizowanego, w ul. Buszkowickiej do 

przepompowni ścieków, 
� kolektora o średnicy od Ø 600 do 2 000 mm, zlokalizowanego, w ul. Kazimierza 

Opalińskiego i płk. Marcina Borelowskiego do przepompowni ścieków, 
� kolektora o wymiarach Ø 600/900 i 600/1 300 mm, w ul. 22-go Listopada, 
� kolektora o wymiarach Ø 500/750 i 900/1 550 mm, w ul. Mikołaja Kopernika, 
� kolektora o wymiarach Ø 700/1 200 mm, w ul. Stefana Okrzei, 
� kolektora o wymiarach Ø 500/750 do 700/1 200 mm, w ul. Stefana Czarnieckiego  

i Wincentego Pola, 
� kolektora o wymiarach Ø 500/750 do 700/1 200 mm, w ul. Stefana Czarnieckiego  

i Wincentego Pola, 
� kolektora o wymiarach Ø 750 i 1 400 mm, w ul. Adama Mickiewicza, 
� kolektora o wymiarach Ø 750 do 1 000/1 750 mm, w ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana  

Pawła II i ul. 22-go Stycznia, 
� kolektora o wymiarach Ø 700/1 200 do 800/1 360 mm, w ul. Sanockiej, Wybrzeże 

Marszałka Piłsudskiego i Sportowej, 
� kolektora o wymiarach Ø 700/1 200 do 1 400 mm, w ul. Aleksandra Dworskiego, 

Lwowskiej i Stefana Batorego. 
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Na terenie miasta brak zbiorników retencyjnych pełniących funkcje odbiornika wód 
opadowych, które odciążyłby układ kolektorów ogólnospławnych i oczyszczalnię ścieków  
w czasie ulewnych deszczy. Żaden ze zrzutów wód opadowych do rzek San i Wiar nie 
posiada podoczyszczalni (separatorów zanieczyszczeń).  

Warunki odbioru ścieków i wód opadowych w mieście są dobre. W Przemyślu  
z kanalizacji sanitarnej korzysta około 90% mieszkańców, w śródmieściu około 98% 
mieszkańców posiada obsługę kanalizacyjną. 

Długość sieci kanalizacyjnej w Przemyślu, na koniec 2010 roku, wynosiła ok. 160,0 km.  
Do systemu kanalizacyjnego miasta, odprowadzane są także ścieki sanitarne  

z miejscowości podmiejskich Gminy Krasiczyn i Gminy wiejskiej Przemyśl.  
Kierunki rozbudowy kanalizacji wyznacza budownictwo mieszkaniowe oraz 

zapotrzebowanie społeczne w zakresie ochrony środowiska.  
 
 
3.1.6. Gleby. 

Decydujący wpływ na obecną pokrywę glebową miasta Przemyśla miały przemiany 
środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie. Działalność procesów peryglacyjnych 
wpłynęła na przestrzenne zróżnicowanie pokryw akumulacyjnych, stanowiących podłoże do 
powstawania różnego typu gleb. Podłożem w Kotlinie Sandomierskiej są utwory akumulacji 
wodnej (iły, pyły, piaski i żwiry), lodowcowej (glina zwałowa) i eolicznej (lessy),  
w Karpatach, poza utworami akumulacji rzecznej, pyłowe pokrywy zwietrzelinowe,  
o znacznej zawartości części szkieletowych, wytworzone na kredowo - paleogeńskim fliszu. 

Ustalone w holocenie warunki klimatyczne i odpowiadająca im roślinność wpłynęły na 
powstanie gleb strefowych, należących do klasy brunatno ziemnych (gleby brunatne  
i płowe) oraz bielicowych (gleby rdzawe i bielicowe). Działalność wód spowodowała 
powstanie śródstrefowych gleb napływowych (mady). W warunkach stepowych, na lessach 
wykształciły się czarnoziemy. 

Z uwagi na zróżnicowaną rzeźbę obszaru miasta, w części obejmującej Pradolinę 
Podkarpacką wykształciły się gleby terenów nizinnych, na pozostałym obszarze występują 
gleby pogórzy i przedgórzy. 

 
Typy gleb występujące na terenie miasta: 
− Mady rzeczne – wytworzyły się z osadów rzecznych, które odkładają się podczas 

wylewów. Charakterystyczną cechą tych gleb jest obecność warstewek różniących się 
składem mechanicznym, zależnie od prędkości przepływu wody. Najbliżej koryta rzeki 
tworzą się mady bardzo lekkie  (piaszczyste) i lekkie, dalej od brzegu powstają mady 
średnie, w najdalszym zasięgu wylewów rzecznych mady ciężkie, próchnicze. Dno 
doliny Sanu wyścielają mady pyłowe lekkie i średnie Należą one do jednych  
z najlepszych gleb w województwie podkarpackim. W węższych dolinach rzecznych,  
w obrębie Pogórza mady zawierają domieszkę grubszych frakcji szkieletowych. Na 
terasach akumulacyjnych, które nie podlegają już zalewom rzek, tworzą się tzw. stare 
mady, które posiadają skład mechaniczny utworów gliniasto - pyłowych, gliniasto  
– ilastych rzadziej piaszczysto – gliniastych i zaliczane są do gleb różnych typów: 
brunatnych, pyłowych i pseudoglejowych. W zlewni Wiaru występują gleby ilaste. 

− Gleby bielicowe powstały w większej odległości od rzek, na wyższych, plejstoceńskich 
terasach i równinach akumulacyjnych, zbudowanych z luźnych, słabo gliniastych  
i gliniastych piasków polodowcowych i wodnolodowcowych. Są to na ogół gleby 
bielicowe i rdzawe, na terenach uprawnych posiadają odczyn pH 5,0 do 7,7.  

− Gleby murszaste i glejowe występują w zagłębieniach terenu, gdzie warstwa piasku 
podścielona jest słabo przepuszczalną gliną ciężką. 
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− Gleby brunatne wytworzyły się na piaskach naglinowych i glinach zwałowych 
zlodowacenia krakowskiego oraz utworach pyłowych pochodzenia eolicznego.  
W zależności od warunków klimatycznych oraz wodnych wykształciły się gleby brunatne 
właściwe i gleby brunatna częściowo wyługowane lub wyługowane. Na utworach 
pyłowych wytworzyły się gleby brunatne, różniące się od gleb lessowych brakiem 
węglanu wapnia i większym udziałem części piaszczystych. 

− Czarnoziemy (czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane i gleby szare) 
wytworzyły się w obrębie zrównań wierzchowinowych, stoków i wierzchowiny lessowej, 
z utworów eolicznych. Są to gleby z warstwą próchniczą od 20 – 30 cm, zawartość 
próchnicy zależy od składu mechanicznego gleb. Gleby te są bogate w składniki 
odżywcze, o odczynie obojętnym, dobrze przewietrzane. Najżyźniejsze gleby, 
czarnoziem leśno – stepowy, występują na Podgórzu Rzeszowskiem  
i Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskim. Wytworzyły się z utworów lessowych  
i lessopodobnych. Czarnoziemy charakteryzują się dużą zawartością próchnicy, dużą 
zawartością składników pokarmowych i znaczną zdolnością magazynowania wody.  
W wyniku erozji czarnoziemy zachowały się jedynie płatami, na powierzchniach 
płaskich, na stokach przeobraziły się w gleby brunatne, wyługowane z wapnia i mniej 
zasobne w składniki pokarmowe. 

− Gleby pyłowe wytworzone ze zwietrzelin skał fliszowych przeważają na Pogórzu 
Przemyskim i Dynowskim. W zależnościom konfiguracji terenu warstwa gleb ma 
zróżnicowaną miąższość, w obniżeniach jest grubsza na stokach i wierzchowinach jest 
cieńsza. Na niektórych stokach podłoże fliszowe wychodzi na powierzchnię, stanowiąc 
podłoże dla gleby. Na pokrywie pyłowej wytworzyły się tu głównie gleby brunatne, 
prawie bezwęglanowe, kwaśne i wyługowane o pH 5,2 – 6,8. oraz gleby brunatne 
wyługowane i płowe, które powstają na bardziej stromych stokach.  
W trakcie użytkowania rolniczego gleby płowe są narażone na silną erozję, 
doprowadzającą do zmycia warstwy próchniczej, często aż do poziomu wymycia.  
W wyższych partiach wzniesień i na bardziej stromych stokach występuje u nich większy 
udział części szkieletowych. 

 
Klasy gleb na obszarach użytkowanych rolniczo : 
− Grunty orne klas  RI - RIII, przeważają wśród wszystkich klas, największe ich kompleksy 

występują głównie w północno wschodniej części miasta. 
− Grunty orne klas RIVa i RIVb zajmują niewielkie powierzchnie, występują na ogół na 

stokach o większych nachyleniach, często narażone na erozje. 
− Grunty orne klasy V zajmują bardzo niewielkie powierzchnie, na stromych stokach, są to 

gleby płytkie, bardzo narażone na erozję. 
− Użytki zielone w Przemyślu zajmują znacznie mniejszą powierzchnię w stosunku do 

gruntów ornych. Położone są w obrębie dolin Sanu i Wiaru oraz dolin bocznych  
i nieckowatych. 

Gleby najwyższej - I klasy bonitacyjnej zajmują 3,5% powierzchni wszystkich użytków 
rolnych, gleby klasy II - 25 %, klasy III - 37%, klasy IV - 25,6 % pozostałe 8,9%. 

Gleby w obrębie obszarów objętych ruchami masowymi oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie narażone są stale na rujnację. Gleby w obrębie mocno nachylonych stoków 
narażone są na spłukiwanie i spełzywanie , wymagają podjęcia zabiegów przeciwerozyjnych. 
 
Kompleksy rolniczej przydatności - obszar miasta położony jest w obrębie 2 Regionów 
Glebowo – Rolniczych: 
− Region Kańczudzko – Przemyski - obejmujący swym zasięgiem części Pogórza 

Rzeszowskiego, Pradoliny Podkarpackiej oraz Płaskowyżu Sańsko –Dniestrzańskiego. 
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Jest to region z przewagą gleb kompleksu „2” przydatności rolniczej (pszennego 
dobrego), dużym udziałem kompleksu „8” (zbożowo - pastewnego) i mniejszym 
kompleksu „1” (pszennego b. dobrego). Gleby są różnorodne pod względem typologii  
i rodzaju skały macierzystej. W większości są to gleby pseudobielicowe i brunatne 
wytworzone z lessów, pyłów lessowatych i częściowo z glin. Wszystkie niemal gleby są 
urodzajne, o dobrym stopniu kultury, II- IV klasy bonitacyjnej. 

− Region Dynowsko – Krasiczyński –obejmujący północno - zachodnią część obszaru. Jest 
to region charakteryzujący się większym udziałem lasów, przeważają gleby kompleksu 
10, głównie pseudobielicowe, brunatne i czarne ziemie – pyłowe i gliniaste oraz mady. 
Są to gleby klas niższych, przeważnie średnio ciężkie do uprawy mechanicznej. 

Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, 
iż na obrzeżach Przemyśla istnieje 1373 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 część obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie 
wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Obserwuje się tendencję do 
przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną.  

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany, Ustawą z dnia 19 grudnia  
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U. Nr 237,poz.1657),  
art.5b. Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
położonych w granicach administracyjnych miast. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2009 roku. 

 
 

3.1.7. Surowce mineralne. 
Na obszarze miasta Przemyśla, występują udokumentowane złoża kopalin, są to: 
Gaz ziemny - na obszarze miasta występuje jedno udokumentowane złoże gazu ziemnego. 
Złoże związane jest ze strefą brzeżną nasunięcia Karpat Fliszowych na obszar Zapadliska 
Przedkarpackiego. Złoże występuje w bardziej piaszczystych seriach mioceńskich. Złoże 
eksploatowane jest, w ramach Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego „Przemyśl”, utworzonego 
decyzją nr GOSM/1543/C/94 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 18.VI.1994 r. Cały Obszar Górniczy zajmuje powierzchnię 221 240 955 
ha, występuje tu gaz wysokometanowy (od 70 do 98,8% metanu), o niskiej zawartości azotu 
(od 3 do 7,5%). Udokumentowane zasoby gazu OG „Przemyśl” wynoszą razem 28 633,92 
mln m3, w tym zasoby wydobywalne stanowią 15 885,79 mln m3, a zasoby przemysłowe 12 
748,13 mln m3. Wydobycie gazu prowadzi, zgodnie z posiadana koncesją, Sanocki Zakład 
Górnictwa Nafty i Gazu. Koncesję Nr 100/94 na wydobycie gazu wydano 27 czerwca 1994 r. 
Eksploatacja odbywa się za pośrednictwem odwiertów, kopalnianych gazociągów 
wysokociśnieniowych oraz kopalni gazu obejmujących infrastrukturę technologiczną  
i kubaturową. Kopalnia gazu stanowi węzeł technologiczny, w którym zbiegają się gazociągi 
przesyłowe systemu ogólnokrajowego. 
Wydobycie gazu stwarza zagrożenia erupcyjne i pożarowe ,w przypadkach awaryjnych oraz 
niedostatecznego rozpoznania złoża. Czynne otwory gazowe oraz związana z nimi sieć 
gazociągów kopalnianych posiadają określone przepisami szczególnymi strefy ochronne, 
które wymagają bezwzględnego zachowania i uwzględnienia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego i ich realizacji. Obiekty eksploatacji gazu stwarzają 
utrudnienia w zabudowie i zagospodarowaniu gruntów w ich otoczeniu. 
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Surowce skalne – występuje udokumentowane złoże kruszywa  naturalnego „ Park Wodny” 
w Przemyślu w kategorii C1. Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 2012 -
11-19 znak: OS-IV.7427.4.20.2012.AR zatwierdził Projekt robót geologicznych na 
udokumentowanie złoża kruszywa „Park Wodny w Przemyślu”. 
Żwiry i piaski , występują w północno wschodniej części Przemyśla, w dolinie Sanu, na 
terasie Sanu udokumentowane zostało złoże kruszywa naturalnego kat „C2”. Złoże budują 
żwiry i piaski tworzące serię o stosunkowo dużej miąższości, od 8 – 12m. Podłoże serii 
złożowej stanowią iły szare. Obecnie nie prowadzi się eksploatacji tego złoża na terenie 
miasta, wyrobiska poeksploatacyjne oczekują na decyzję o sposobie zagospodarowania. 
Surowce ceramiczne stanowią zasobne złoża lessów, pyłów i glin pylastych. Dawniej na 
terenie miasta eksploatowane były 2 złoża lessowe,  
- Złoże Buszkowice, przy ul Buszkowickiej, posiadało uproszczoną dokumentację 

geologiczno – technologiczną, wraz z kartą rejestracyjną. Szacowane zasoby wynosiły 
216 000 m3. Złoże było wykorzystywane do produkcji cegieł i innych wyrobów 
ceramicznych w cegielni Buszkowice. Obecnie zaniechano eksploatacji. 

- Złoże Nehrybka, przy ul Herbutów, udokumentowane złoże o zasobach ok. 200 000 m3. 
Złoże było wykorzystywane do produkcji cegieł i innych wyrobów ceramicznych  
w cegielni Nehrybka. Obecnie zaniechano eksploatacji. 

 
Wspólną cechą surowców ceramicznych i budowlanych jest eksploatacja odkrywkowa, 

powodująca niszczenie gruntów rolnych i powstawanie wyrobisk poeksploatacyjnych, 
wymagających rekultywacji  

 
 

3.1.8 Gospodarka odpadami. 
Odpady z terenu Miasta Przemyśla są odbierane od wytwórców i dostarczane na 

składowisko odpadów przy ul. Piastowskiej 22, zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych  
w Przemyślu, funkcjonujący w strukturach organizacyjnych jako samorządowy zakład 
budżetowy Gminy Miejskiej. 

Składowisko odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla, o całkowitej powierzchni 
terenu ok. 11 ha, funkcjonuje przy ul. Piastowskiej w Przemyślu. Docelowa powierzchnia 
składowania wyniesie 6,63 ha, co pozwoli przyjąć łącznie 1 200 000 m3odpadów.  

Aktualnie eksploatowane są kwatery I, II, III, IV o łącznej powierzchni 3,78 ha  
i pojemności składowania 574 000 m3.  

Przewiduje się, że około roku 2017 konieczne będzie wybudowanie kolejnych kwater  
nr V, VI, VII co pozwoli uzyskać docelową pojemność składowiska. 

W najbliższym czasie, w sąsiedztwie składowiska, przewidywana jest budowa stacji 
segregacji odpadów wraz z kompostownią. 

Na koniec 2012r ilość dotychczas zgromadzonych odpadów wyniosła - 29 295 Mg, co 
daje ogólna ilość składowanych odpadów – 246 851 Mg, Przy uwzględnieniu zagęszczenia 
odpadów kompaktorem oraz procesów biodegradacji zajmują one ok. 250 000 m3 . 

Aktualnie zdecydowanie przeważa forma utylizacji przez składowanie odpadów, ale na 
coraz szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.  

W mieście od kilku lat funkcjonują dwa systemy zbiórki tj. „gniazdowy” i „u źródła” oraz 
indywidualne systemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 
leków oraz baterii i akumulatorów. 

Od 2008r. funkcjonuje prowadzona przez zakład Usług Komunalnych akcja Gratowóz 
czyli mobilny punkt zbiórki odpadów problemowych. Daje on mieszkańcom miasta 
możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia sie odpadów takich jak: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, odpady 
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zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach  
z resztkami farb, zużyte oleje samochodowe, filtry olejowe oraz odpady wielkogabarytowe 
głownie stare meble. 

W 2011r. przy składowisku otworzono punkt zbiórki odpadów problemowych, tzw. 
Gratowisko, jest uzupełnieniem akcji Gratowóz i daje mieszkańcom możliwość pozbywania 
się odpadów problemowych przez cały rok. 

Od jesieni 2008r. do końca 2012r. w ramach akcji sezonowych Gratowóz i Gratowisko, 
zebrano i przekazano do odzysku lub specjalistycznej utylizacji ogółem ok. 232 Mg odpadów 
niebezpiecznych i problemowych. 

Obok składowania odpadów na coraz szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów. W mieście funkcjonują dwa systemy zbiórki selektywnej tj.: gniazdowy  
i „u źródła” oraz system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). 
Wprowadzone systemy dają coraz lepsze efekty. Selektywna zbiórkę prowadzą stałe 
autoryzowane punkty zbiórki ZSEiE, gdzie mieszkańcy miasta mogą nieodpłatnie 
przekazywać ZSEiE. Odzysk odpadów zbieranych selektywnie w 2012r. wynosił 526,10 ton 
w tym 9,8 tony ZSEiE. 

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zajmuje się również odbiorem odpadów 
przemysłowych i niebezpiecznych z zakładów produkcyjnych. W 2012r. zebrano 506,65 tony 
odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego do utylizacji przekazano 42,05 ton,  
a pozostała ilość (464,6 ton) w postaci gruzu trafiło na Składowisko Odpadów w Przemyślu. 

Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak wskaźniki 
odzysku są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami ustalonymi przez Unię Europejską. 

 
 

3.1.9. Klimat. 
Miasto Przemyśl (wg. Okołowicza i Gumińskiego) leży, w ramach przejściowego klimatu 
strefy umiarkowanej ciepłej, w obrębie dwu dzielnic klimatycznych: 
� Dzielnicy Sandomiersko - Rzeszowskiej, 
� Dzielnicy Podkarpackiej. 

 
Tab. Nr 9 Charakterystyka klimatu 

Wyszczególnienie Dane 

Amplituda temperatur 21 - 22°C w skali roku 
Średnia roczna temperatura 7,9°C 
Zima 30 dni mroźnych w roku 
Średnia roczna dni z przymrozkiem 109 dni od października do kwietnia 
Czas trwania pokrywy śnieżnej 70 – 85 dni 
Jesień ciepła i długa 
Lato upalne 
Najwyższa wilgotność powietrza zimą 
Najniższa wilgotność powietrza latem 
Liczba dni z mgłą 44 dni 
Liczba dni pochmurnych 110 - 115 
Liczba dni pogodnych 63 - 70  
Najmniejsze zachmurzenie od lipca do września 
Najwyższe zachmurzenie od listopada do lutego 
Najwięcej opadów  lipiec 99 mm 
Najmniej opadów styczeń i luty 33 mm 
Opady roczne  670 - 780 mm 
Wiatry Zachodnie, południowo - zachodnie, i północno – zachodnie, 

wiatry typu fenowego 
Okres wegetacji 200 – 220 dni 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

61 
 

Średni czas trwania termicznych pór roku przedwiośnie - 24 dni, 
wiosna - 54 dni, 
lato - 107 dni, 
jesień - 57 dni, 
przedzimie - 28 dni, 
zima - 89 dni. 

 
Rozkład wszystkich elementów meteorologicznych wykazuje cechy klimatu właściwego 

terenom górskim i podgórskim. Warunki termiczne wykazują dużą zależność od wzniesienia 
nad poziom morza, pokrycia terenu i głębokości zalegania poziomu wód gruntowych.  

 
W Przemyślu odnotowuje się stosunkowo dużą liczbę dni z mgłą. Mgły najdłużej zalegają 

w dolinie Sanu, w dolinach bocznych dopływów Sanu oraz nad obszarami o płytkim 
zaleganiu wód gruntowych. Dość często mgły stagnują w przewężeniu doliny Sanu. 

 
Występowanie ciszy na obszarze terenie miasta jest najczęstsze w woj. Podkarpackim. 
 
Kierunki wiatrów są ściśle uzależnione od rzeźby terenu, szczególnie od przebiegu doliny 

Sanu. Dominują wiatry z kierunków zachodniego, południowo – zachodniego i północno-
zachodniego. W rejonie Przemyśla, w miarę posuwania się na wschód rośnie udział wiatrów 
wschodnich. Dużą rolę w przewietrzaniu miasta odgrywają, wiejące z południa, gwałtowne - 
wiejące z dużą prędkością, ciepłe, suche wiatry typu fenowego. Miasto Przemyśl,  
z wyjątkiem terenów położonych powyżej przewężonego odcinka Sanu, jest dobrze 
przewietrzane. Dolina Sanu stanowi korytarz przewietrzania miasta. 

 
Znaczny wpływ w procesie kształtowania klimatu lokalnego mają ekosystemy leśne. 

Warunki mikroklimatu leśnego są uzależnione nie tylko od ekspozycji i spadku terenu ale 
także od wieku i zwarcia drzewostanu. Lasy kształtują klimat poprzez wzrost ilości opadów, 
wpływ na wielkość parowania prędkość wiatru, grubość i czas zalegania pokrywy śnieżnej 
oraz dobowe i sezonowe wahania temperatury. Dzięki temu w lasach mamy specyficzny 
mikroklimat, gdzie amplitudy temperatur nie są duże. Specyficzny mikroklimat obszarów 
leśnych wpływa także korzystnie na mikroklimat przylegających obszarów rolniczych. 
Kompleks leśny jest także naturalną ochrona przed wiatrem dla przylegającej zabudowy 
mieszkaniowej. 

 
Warunki klimatu lokalnego w mieście uzależnione są od wysokości n.p.m., ekspozycji  

i spadku terenu oraz rodzaju, wieku i zwarcia drzewostanu. 
 
Warunki klimatu lokalnego na obszarze miasta Przemyśla: 
� Tereny o najkorzystniejszych warunkach klimatu lokalnego; są to fragmenty stoków 

o ekspozycji S, SE i SW i nachyleniu ponad 5%, Pogórzy Przemyskiego  
i Dynowskiego, Podgórza Rzeszowskiego i Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego oraz 
fragmenty terasy wysokiej rzeki San o nachyleniu do 8 % Tereny te charakteryzują się 
korzystnymi warunkami solarnymi i termiczno – wilgotnościowymi. Okresowo narażone 
są na działanie wiatrów typu fenowego. 

� Tereny o korzystnych warunkach klimatu lokalnego występują w obrębie stoków  
o ekspozycji W i E. Występują tu gorsza warunki solarne, ze względu nas krócony czas 
nasłonecznienia stoków i dłuższy czas ich zaciemnienia. 

� Mało korzystne warunki klimatu lokalnego występują w obrębie stoków o ekspozycji  
Niekorzystne N, NE i NW, ze względu na skrócony czas nasłonecznienie, szczególnie  
w okresie jesienno – zimowym. 
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� Niekorzystne  warunki klimatu lokalnego występują w obrębie terasy zalewowej  
i nadzalewowej w dolinie Sanu w dolinie Wiaru oraz w innych dolinach bocznych. 
Tereny te narażone są  na częste występowanie zjawisk inwersyjnych, stagnacji 
chłodnych mas powietrza, częste występowanie mgieł i przymrozków. Tereny posiadają 
niekorzystne warunki wilgotnościowe i termiczne. 

 
 
3.1.10. Zanieczyszczenie powietrza. 

W bilansie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń w Przemyślu, decydująca jest emisja z: 
� Dużych źródeł spalania paliw, tj. o mocy większej od 50 MW, zakładów zaliczanych do 

szczególnie uciążliwych dla powietrza, na terenie miasta są to:  
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie" -  

w celu ograniczenia emisji do powietrza substancji, powstających w procesie 
spalania węgla kamiennego , w 2008 rozpoczęła rozbudowę instalacji Ciepłowni, 
budowę nowego kotła WR-12, o mocy cieplnej 12 MW. Zainstalowanie 
nowoczesnego kotła WR-12, o mniejszej mocy niż kotła wodnego WR-25 (o mocy 
29,075 MW każdy), pozwoli ograniczyć pracę starszych kotłów WR-25 w sezonie 
letnim, gdy zapotrzebowanie na energię cieplną jest dużo mniejsze niż zimą. MPEC 
uzyskał pozwolenie zintegrowane wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla  
w dniu 20.01.2005 r, termin obowiązywania pozwolenia 20.01.2015 r. 

- FIBRIS S.A. - Zakład przeprowadził kompleksową modernizację kotła OR-32,  
z przystosowaniem do spalania węgla i biomasy. Uzyskał pozwolenie zintegrowane 
na ciepłownię zakładową, wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 
30.06.2006r. Termin obowiązywania pozwolenia  31.12.2015 r. 

- SANWIL Polska Sp. z o.o. - produkujący wyroby powlekane na bazie poliuretanów  
i polichlorku winylu. Obecnie trwa bieżąca modernizacja oraz prace projektowe 
odnośnie kierunku i zakresu modernizacji źródeł emisji zanieczyszczeń by emisja 
zanieczyszczeń do powietrza nie przekraczała dopuszczalnej normy. Zakład 
zbudował odpylacz termiczno – regeneracyjny z infrastrukturą towarzyszącą. 
Uzyskał pozwolenie zintegrowane, wydane przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego 16.04.2007 r. Termin obowiązywania pozwolenia - 16.04.2017 r. 

� Punktowych źródeł, tzw. niskiej emisji – indywidualne i komunalne ogrzewnictwo. Gęsto 
zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem 
piecowym lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania 
opalanych węglem i posiadających na ogół niskie kominy, co powoduje znaczny wzrost 
zanieczyszczenia pyłami oraz związkami kancerogennymi (benzopiren) w okresie 
grzewczym. 

� Zanieczyszczenie liniowe z transportu - wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem 
zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy emitowane z pojazdów mechanicznych. 
Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej porze roku, kiedy to w wyniku reakcji 
fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. smog utleniający.  
 
Zanieczyszczenie powietrza w Przemyślu spowodowane jest głównie przez emisję 

antropogeniczną. Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu są 
procesy spalania paliw w energetyce, transporcie i sektorze komunalno – bytowym. Około 
90% emisji SO2 i NO2  oraz 70 -80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu związana jest ze stopniem 
urbanizacji i gęstości zaludnienia. Ze względu na koncentrację zabudowy w Przemyślu, 
lokalnie emisja zanieczyszczeń jest dość znaczna i uciążliwa. Gęsto zabudowane centrum 
starego miasta ogrzewane jest przeważnie tradycyjnym - piecowym systemem lub ciepło 
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dostarczane jest z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych węglem  
i posiadających na ogół niskie kominy. Powoduje to powstanie tzw. niskiej emisji, źródła tej 
emisji w znacznym stopniu są odpowiedzialne za stężenie pyłów i gazów w powietrzu  
w sezonie grzewczym i mogą doprowadzić do wystąpienia groźnego dla ludzkiego zdrowia 
tzw. smogu kwaśnego.  

Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum miasta przez 
gazy emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej 
porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. 
smog utleniający. Główną przyczyną powstawania tego rodzaju smogu są emitowane  
z samochodów węglowodory i tlenki azotu.  

Pomiary wskaźnikowe zanieczyszczenia powietrza, dla poszczególnych zanieczyszczeń  
w Przemyślu, prowadzone były pod nadzorem WIOŚ w Rzeszowie, w stacji monitoringu 
powietrza w stanowisku pomiarowym przy ul. Mickiewicza. 
 
Poziom zanieczyszczenia powietrza w 2012r. na stanowisku pomiarowym przy  
ul. Mickiewicza w Przemyśl: 
� Dwutlenek siarki SO2: - nie odnotowano przekroczeń, ustalonej dla tego 

zanieczyszczenia normy 1-godzinnej (350µg/m3) i normy 24-godzinnej (125µg/m3). 
Średnioroczne stężenie SO2  wynosiło 7,4µg/m3, najwyższe stężenie jednogodzinne 
wynosiło  103µg/m3.  
Obserwuje się dość znaczne różnice pomiędzy stężeniami w miesiącach zimowych  
i letnich. Najwyższe stężenia dwutlenku siarki w 2012 r. zanotowano w lutym co było 
związane z bardzo dużymi spadkami temperatury powietrza, a tym samym wzrostem 
emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze 

� Dwutlenek azotu NO2 – nie przekroczono standardów imisyjnych NO2, stężenia 
jednogodzinnego (200µg/m3)  i rok kalendarzowy (40µg/m3) w kryterium ochrony 
zdrowia. Maksymalne, odnotowane, stężenie jednogodzinne wynosiło 106,9µg/m3  
i stanowiło 53% dopuszczalnej normy. 
W Przemyślu, z uwagi na duże braki danych w serii pomiarowej nie obliczono 
średniorocznego stężenia NO2, przy ocenie rocznej wzięto natomiast pod uwagę przebieg 
stężeń jednogodzinnych w ciągu roku.  

� Benzen – stężenie średnioroczne benzenu, nie przekroczyło dopuszczalnej, w kryterium 
ochrony zdrowia normy (5µg/m3). Najwyższe stężenie średnioroczne wynosiło 2,5µg/m3 
i stanowiło 50% dopuszczalnej normy.  
Występuje  sezonowe zróżnicowanie stężeń benzenu. W 2012 r. najwyższe stężenie 
zanotowano w lutym i wyniosło 9,6 µg/m3. W sezonie ciepłym stężenia benzenu nie 
przekroczyły 1 µg/m3. Zwiększone stężenia benzenu w powietrzu, notowane w okresie 
chłodnym dowodzą, że znaczącym źródłem emisji tego związku do atmosfery jest 
energetyczne spalanie paliw, zarówno przez punktowe źródła branży ciepłowniczej, jak  
i sektor komunalno-bytowy.  

� Pył zawieszony PM10 – Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 
ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla 24-godzinnego 
(50 µg/m3) i rocznego czasu uśredniania stężeń (40 µg/m3). Dodatkowo dla stężeń  
24-godzinnych dopuszczalna jest możliwość przekraczania danego poziomu z częstością 
nie większą niż 35 razy w roku.  
Średnioroczne  stężenie pyłu PM10 w 2012 r. zostało przekroczone i wynosiło 49,9µg/m3 

(124,7% dopuszczalnej normy). Nie dotrzymana została dopuszczalna częstotliwość 
przekroczenie stężenia średniodobowego ustalonego na poziomie 50 µg/m3 wynosząca 
nie więcej niż 35 razy w ciągu roku, stwierdzono 103 przekroczenia normy  
24- godzinnej.   
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Na poziom notowanych stężeń  znaczny wpływ wywiera emisja liniowa, przekroczenia 
notowane były zarówno w sezonie grzewczym, jak i poza nim.  
Analizując wyniki stężeń pyłu PM10 w kontekście czasu, w którym wystąpiło narażenie 
ludzi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że 
zjawisko takie utrzymywało się przez 30% roku. W rozbiciu na miesiące najbardziej 
niekorzystne warunki wystąpiły w lutym.  
Na stacji pomiarowej Przemyśl-Mickiewicza, na której prowadzono pomiary parametrów 
meteorologicznych, dokonano analizy wpływu warunków meteorologicznych na 
wysokość zanotowanych stężeń pyłu PM10. Na wysokość zanotowanych w 2012 r. 
stężeń pyłu PM10 bardzo istotny wpływ miała temperatura powietrza, która przekłada się 
na wysokość emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw. Drugim istotnym 
czynnikiem była prędkość wiatru wpływająca na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. 
Bardzo duże spadki temperatury powietrza wystąpiły w 2012 r. w lutym. W okresie tym 
odnotowano gwałtowny wzrost stężeń zanieczyszczeń pyłowych. Wykonane pomiary 
wykazały stężenia dobowe pyłu PM10 przekraczające 200 µg/m3. W pojedynczych 
przypadkach stężenia dobowe pyłu PM10 przekroczyły poziom 300 µg/m3.  
W Przemyślu wystąpiły bardzo niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń, przez 236 dni średnie prędkości wiatru nie przekroczyły 1 m/s. 
Przekroczenia dopuszczalnego dobowego poziomu pyłu PM10 wystąpiły głównie przy 
małych prędkościach wiatru, nieprzekraczających 1,4 m/s.  
Szczególnie niekorzystnie na wysokość notowanych stężeń pyłu w lutym 2012 r. 
wpłynęło nałożenie się wyjątkowo niskich temperatur powietrza oraz małych prędkości 
wiatru. W sytuacji takiej, przy wzmożonej emisji zanieczyszczeń na cele grzewcze, a tym 
samym wzroście stężeń pyłu, wystąpiły niewystarczające warunki przewietrzania.  

� Pył zawieszony PM2,5 - Pomiary zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym  
o średnicy ziaren poniżej 2.5 µm prowadzone były przy użyciu metody automatycznej.  
W 2012 r. dopuszczalne stężenie średnioroczne pyłu PM2.5, powiększone o margines 
tolerancji ustalone zostało na poziomie 27 µg/m3. Na stacji pomiarowej średnioroczne 
stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 39,8 µg/m3 i stanowiło 159,2 % normy rocznej. Stężenie 
średnioroczne pyłu PM2.5 przekroczyło również stężenie dopuszczalne powiększone  
o margines tolerancji. W 2012 r. maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5 wynosiło  
265 µg/m3. W rocznej serii pomiarowej odnotowano 121 przypadków występowania 
stężenia średniodobowego PM2.5 powyżej wartości 25 µg/m3. Na stacji stwierdzono 
znacznie wyższy poziom stężeń w sezonie chłodnym niż w sezonie ciepłym. Analizując 
wyniki stężenia pyłu PM2.5 w kontekście czasu, w którym wystąpił o narażenie ludzi na 
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko 
takie utrzymywało się w Przemyślu przez 33 % roku 

� Metale w pyle zawieszonym - Pomiary w zakresie zawartości metali w pyle 
zawieszonym PM10 tj. arsenu, kadmu, niklu oraz ołowiu w Przemyślu prowadzone były 
metodą manualną. Ocenę zanieczyszczenia powietrza arsenem, kadmem i niklem 
wykonano odnosząc uzyskane stężenia średnioroczne do poziomów docelowych. Poziom 
zanieczyszczenia powietrza ołowiem, ze względu na ochronę zdrowia, oceniono  
w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego, dla rocznego czasu uśredniania stężeń. 
Badania wykonane w 2012 r. wykazały, że stężenia arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle 
PM10 w Przemyślu nie przekroczyły ustalonych wartości granicznych i utrzymywały się 
na niskim poziomie.  
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Tab. Nr 10 Stężenia metali w pyle PM10 w Przemyślu w 2012 r (WIOŚ Rzeszów) 
Rodzaj zanieczyszczenia Średnie stężenie roczne % wartości docelowej lub dopuszczalnej 
Arsen 1,6 ng/m3 26,6 
Kadm  1,0 ng/m3 20,0 
Nikiel  2,2 ng/m3 11,0 
Ołów  0,03 ng/m3 6,0 
 

� Benzo(a) piren w pyle zawieszonym PM10 - Poziom zanieczyszczenia powietrza 
benzo(a)pirenem ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do 
poziomu docelowego ustalonego dla roku kalendarzowego na poziomie 1 ng/m3.  
W 2012r. na obszarze Przemyśla pomiary benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były 
metodą manualną. W Przemyślu stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wyniosło 6,3 
ng/m3 (630 % poziomu docelowego). Najwyższe stężenia benzo(a)pirenu zanotowane 
zostały w lutym. Benzo(a)piren w powietrzu na obszarze miast pochodzi głównie ze 
spalania paliw stałych na cele grzewcze oraz z emisji zanieczyszczeń ze środków 
transportu. Wysokość notowanych stężeń benzo(a)pirenu pozostaje w korelacji  
z sezonami.  

Oceny jakości powietrza dokonano w oparciu o kryterium ochrony zdrowia oraz 
kryterium ochrony roślin. 

W ocenie jakości powietrza, w kryterium ochrony zdrowia, w zakresie pyłu zawieszonego, 
miasto Przemyśl zostało zakwalifikowane do klasy C, zostało zaliczona do obszarów 
wymagających podjęcia działań naprawczych, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza pyłem zawieszonym.  
 
 

3.1.11. Hałas i zanieczyszczenia komunikacyjne. 
Głównymi źródłami hałasu kształtującymi klimat akustyczny środowiska są: hałas 

komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz hałas przemysłowy. 
 
Hałas komunikacyjny 

Gwałtowny rozwój motoryzacji w ostatnim dziesięcioleciu i związany z tym wzrost 
natężenia ruchu spowodowały znaczne pogorszenie klimatu akustycznego miasta Przemyśla. 
Sytuację pogarsza stara, historyczna zabudowa centrum miasta, uniemożliwiająca udrożnienie 
komunikacyjne miasta. Układ urbanistyczny miasta cechują wąskie ulice o zwartej 
zabudowie, odległości pierwszego rzędu budynków od krawędzi jezdni są niewielkie,  rzędu 
kilku metrów. 

Najważniejsze ciągi komunikacyjne przebiegające przez teren miasta to: 
− droga krajowa - Nr 28 Zator – Wadowice – Przemyśl – Medyka (stanowiąca połączenie 

z Ukrainą poprzez przejście graniczne z Medyką) 
− droga krajowa Nr 77 Lipnik – Stalowa Wola – Jarosław – Radymno – Przemyśl 
− drogi wojewódzkie Nr 884 i Nr 885, 
− transeuropejska magistrala kolejowa E-30 relacji Berlin-Kijów. 

Badania hałasu drogowego na terenie miasta Przemyśla były prowadzone w latach: 1995r. 
2003r., 2006r. i 2010r.  

Celem badań było przedstawienie klimatu akustycznego miasta oraz ukazanie wpływu 
zmian natężenia ruchu samochodowego na zmiany równoważnego poziomu hałasu. 

Pomiary hałasu drogowego w Przemyślu, w 2010 r., przeprowadzono w 4 punktach 
pomiarowo-kontrolnych. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) określono w 3 
punktach,(ulice: 3-go Maja, St. Augusta i Słowackiego) a wartość długookresowego 
średniego poziomu dźwięku (LDWN i LN)) wyznaczono w 1 punkcie (ul. Grunwaldzka). 
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Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2 km, co stanowi 
1% długości dróg w mieście.  
 
Tab. Nr 11. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku 

Nazwa ulicy 
Dopuszczalny 
poziom LAeqD 

Wynik 
pomiaru 
(LAeqD) 

Wielkość 
Przekrocze

nia 

Dopuszczalny 
poziom LAeqN 

Wynik 
pomiaru 
(LAeqN) 

Wielkość 
Przekrocz

enia 
[dB] 

3 - go Maja 68,5± 2 8,5 59,1 ± 2 9,1 
St. Augusta 66,1 ± 2  6,1 60,4 ± 2 10,4 
Słowackiego 

60 
70,2 ± 2 10,2 

50 
57,8 ± 2  7,8 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200), 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600), 

 
Tab. Nr 12. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku  

Nazwa ulicy 
Dopuszczalny 
poziom LDWN 

 

Wynik 
pomiaru 
(LDWN) 

Wielkość 
Przekro -

czenia 

Dopuszczalny 
poziom LN 

Wynik 
pomiaru 

(LN) 

Wielkość 
Przekro -

czenia 
[dB] 

Grunwaldzka 60 66,4± 2 6,4 50 58,3 ± 2 38,3 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, 
z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak 
przedział czasu od godz. 1800 do godz.2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600), 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 
(rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 

We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 
Najwięcej przekroczeń odnotowano w klasach: >5-10 dB i >10-15 dB. 

Prowadzone pomiary natężenia ruchu i pomiary hałasu wzdłuż dróg krajowych  
i niektórych wojewódzkich, przez Zarząd  Dróg Miejskich w Przemyślu, służą za podstawę do 
sporządzenia map akustycznych. Mapy te stanowią podstawę  do tworzenia program ochrony 
przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny,  
w zależności od przeznaczenia terenu).  
 
Hałas kolejowy  
Wielkość i zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w zasadniczy sposób zależy 
od częstotliwości kursowania pociągów, prędkości trakcyjnej, płynności ruchu, stanu 
technicznego nawierzchni torowej, topografii terenu wraz z lokalnym charakterem zabudowy 
oraz odległości pierwszej linii zabudowy od skrajnego toru. Badania hałasu kolejowego na 
terenie miasta nie były przeprowadzane. 
 
Hałas przemysłowy  
Jest odczuwalny jako jeden z uciążliwszych w środowisku. gdyż ma charakter ciągły,  
w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego. Najbardziej uciążliwymi źródłami hałasu są 
zakłady przemysłowe, oraz wiele małych zakładów typu rzemieślniczego  
i usługowego, często stwarzające lokalną uciążliwość. Badania hałasu przemysłowego na 
terenie miasta nie były prowadzone. 
 
Hałas komunalny  
Jego źródłami są: 
− sieci lokali gastronomiczno-rozrywkowych w porze nocnej, 
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− miejsca masowych zgromadzeń i imprez gromadzących dużą ilość widzów na imprezach 
z dużym nagłośnieniem, 

− drobna wytwórczość i usługi, 
− instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne z pomieszczeń handlowych, biurowych  

i usługowych. 
Emitują one hałas o niewysokim poziomie i niewielkim zasięgu oddziaływania, często  
o nieznacznych przekroczeniach. Mimo to są one przyczyną częstych interwencji z uwagi na 
niewłaściwą lokalizację, w zwartej zabudowie, powodującą lokalną uciążliwość akustyczną.  
 
 

3.1.12. Obszary chronione, krajobraz, rośliny, zwierzęta. 
 

Obszary i obiekty prawnie chronione  
Obszar Przemyśla, ze względu na swoją różnorodność fizjograficzną jest bardzo bogaty 

przyrodniczo i krajobrazowo.  Znaczna część  jego powierzchni objęta została różnorodnymi 
formami ochrony przyrody. 
 
Na system ochrony przyrody  miasta składają się: 
� Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego o powierzchni  ok. 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 1997 r. w sprawie utworzenia Zespołu 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 2004 r. Nr 46, poz. 485), zm. rozporządzeniem Nr 
73 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 
2089) zm. rozporządzeniem Nr 73 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 
2005 r.(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089). 

� Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ok. 145 ha  
(w granicach miasta), utworzony Rozporządzenie 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 2005 r. w sprawie Przemysko-
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 94, 
poz. 1585, zm. Nr 149, poz. 24350). 

� Rezerwaty przyrody: 
− „Winna Góra”  - Rezerwat florystyczny, ścisły o powierzchni 0,10 ha, położony  

w północnej części miasta, w dzielnicy Winna Góra. Został powołany mocą 
Zarządzenia Nr 263  Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (M.P. Nr 119, 
poz. 1684).zmienione Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dn. 9 IX 2003 
r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.110.1679). Ochronie podlega naturalne stanowisko 
wisienki karłowatej /Cerasus fruticosa/, która jako relikt okresu holoceńskiego osiąga 
w Polsce północne granice swojego występowania. 

− „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) w celu ochrony jedynego w Polsce stanowiska lnu austriackiego. 

� Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski – skałka wapienna w Kruhelu Wielkim 
(długość 300m, wysokość 4m, szerokość 60m) - stanowisko dokumentacyjne dotyczące 
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ochrony przyrody nieożywionej, ustanowione przez Wojewodę Przemyskiego, 
rozporządzeniem nr 34 z dnia 28.12.1995r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17 poz.102). 

� Pomniki przyrody  
Tab. Nr 13. Pomniki przyrody 

Nr. z 
Rejestru 

Rodzaj pomnika 
Data 

i podstawa prawna 
Położenie Opis pomnika 

1. Dąb szypułkowy 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 304 cm 
Wysokość 21 m  

2. Dąb szypułkowy 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 cm 
Wysokość 23 m 

3. Dąb szypułkowy 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Armii Krajowej Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 cm 
Wysokość 23 m 

6. Buk zwyczajny 
odmiana purpurowa 

1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Dworskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 375 cm 
Wysokość 18 m 

7. Buk zwyczajny 
odmiana purpurowa 

1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Dworskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 450 cm 
Wysokość 18 m 

8. Platan klonolistny 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Herburtów Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 294 cm 
Wysokość 24 m 

9. Dąb szypułkowy 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Herburtów Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 340 cm 
Wysokość 25 m 

13. Dąb szypułkowy 1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 327 cm 
Wysokość 21 m 

14. Dąb szypułkowy 1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 407 cm 
Wysokość 20 m 

15. Jesion wyniosły 1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Lelewela Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 332 cm 
Wysokość 20 m 

17. Dąb szypułkowy 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Paderewskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 290 cm 
Wysokość 18 m 

21. Buk zwyczajny 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Paderewskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 275 cm 
Wysokość 15 m 

22. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Pasteura Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 475 cm 
Wysokość 23 m 

23 Lipa drobnolistna 1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

ul. Plac na Bramie Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 380 cm 
Wysokość 18 m 

24. Jesion wyniosły 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Przemysława Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 326 cm 
Wysokość 17 m 

25. Wiąz górski 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Sanocka Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 475 cm 
Wysokość 25 m 

26. Lipa drobnolistna 1992.12.18 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 102/92 

ul. Sanocka Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 310 cm 
Wysokość 19 m 

28. Grupa drzew – lipa 
drobnolistna 

1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 

ul. Stawowa 
Park podworski 

Grupa drzew 
Obwód pnia 139-249 
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13 szt. Przemyskiego Nr.36/89 cm 
Wysokość 23-26 m 

29. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Stawowa 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 320 cm 
Wysokość 22 m 

30. Dąb szypułkowy 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul Szykowskiego Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 380 cm 
Wysokość 18 m 

32. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Ziemowita 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 320 cm 
Wysokość 20 m 

33. Dąb szypułkowy 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

ul. Ziemowita 
Park podworski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 306 cm 
Wysokość 21 m 

34. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 345 cm 
Wysokość 28 m 

35. Lipa drobnolistna 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 410 cm 
Wysokość 25 m 

36. Grupa drzew – topola 
biała 
3 szt. 

1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

Park  
w Bakończycach 

Grupa drzew 
Obwód pnia 394-438 
cm 
Wysokość 27-32 m 

37. Klon jawor 1989.10.30 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.36/89 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 340 cm 
Wysokość 26 m 

38. Grupa drzew – topola 
biała 
9 szt. 

1988.02.08 
Zarządzenie Wojewody 
Przemyskiego Nr.4/88 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Grupa drzew 
Obwód pnia 350-420 
cm 
Wysokość 27-30 m 

39. Lipa drobnolistna 1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 353 cm 
Wysokość 24 m 

40. Buk zwyczajny 1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 326 cm 
Wysokość 25 m 

41. Buk zwyczajny 1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 306 cm 
Wysokość 25 m 

42. Wiąz szypułkowy 1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Pojedyncze drzewo 
Obwód pnia 299 cm 
Wysokość 24 m 

43. Aleja 
wielogatunkowa 
Lipa drobnolistna – 
12 szt. 
Klon jawor -6 szt. 

1994.11.03 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 62/94 

Góra Zamkowa 
Park Miejski 

Grupa drzew 
Obwód pnia: 
Lipa 145 – 329 cm 
Klon 156 –259 cm 
Wysokość ; 
Lipa 23 –25 m 
Klon 22 –24 m 

44. Aleja 
wielogatunkowa 
Jesion wyniosły 
- 22 szt. 
Lipa drobnolistna - 19 
szt. 
Kasztanowiec 
zwyczajny- 3 szt. 

1996.11.19 
Uchwała RM  
w Przemyślu Nr 130/96 

ul. Rosłońskiego Grupa drzew 
Obwód pnia: 
Jesion 162 – 324 cm 
Lipa 189 – 307 cm 
Kasztanowiec 176 – 
250 cm Wysokość ; 
Jesion 19 – 25 m 
Lipa 16  –23 m 
Kasztanowiec 16 –
20 m 
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45 Głazy narzutowe  
– 3 szt 

1962.03.28 
Dec. PWRN w 
Rzeszowie  Nr 
R11/1/P/157/62 

Brzeg potoku 
Kruhel Mały 

 

 
Przemyśl częściowo leży granicach sieci Obszarów Natura 2000, w zasięgu: 

� Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) “Pogórze Przemyskie”, kod PLB 
180001, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU z 2004 r., Nr 229, poz. 
2313), zastąpionym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 stycznia 2011 r.  
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (DzU z 2011 r., 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. Na terenie miasta OSP „Pogórze Przemyskie” zajmuje powierzchnię 
ok. 183,5 ha. 

� Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk, mającego 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 2008 r. 
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 13.02.2009 r.); 
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 2011 r. 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 8.2.2011). 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 ok. 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. 
Na terenie miasta zajmuje ok. 183,5 ha. 

� Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk, mającego 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. 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 ok. 62.1 ha Jest to ważna ostoja wielu 
gatunków ryb cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu widzenia, zasiedlona 
m.in. przez zdecydowanie największą w kraju populację Kiełbia Kesslera (Gobio 
kessleri), stanowiącą  przypuszczalnie ok. 80% tego gatunku na obszarze Polski.  
W części poniżej Przemyśla żyje liczna populacja  Kiełbia białopłetwego (Gobio 
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albipinnatus). Występuje tu także liczna i stabilna osiadła populacja Certy (Vimba vimba) 
oraz jedna z najliczniejszych populacji Piekielnicy (Alburnoides bipunctatus). 

 
Dolina Sanu, przecinająca równoleżnikowo centrum miasta stanowi naturalny, korytarz 

ekologiczny, o znaczeniu ponadlokalnym. 
Wielkoprzestrzenne obszary chronione: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego  

i Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, oraz Obszary sieci Natura 2000 - 
OSO „Pogórze Przemyskie”, OZW „Ostoja Przemyska” i OZW „Rzeka San”, poprzez 
naturalne, krajowe i lokalne korytarze ekologiczne (cieki wodne, lasy oraz zadrzewienia), 
łączą się z wojewódzkim i krajowym systemem ochrony przyrody oraz z terenami zieleni 
miejskiej Przemyśla.  
 
Tereny i obiekty niechronione nadające się do ochrony: 
� Stanowisko motyla Modraszka Rebela (Maculinea Rebeli) - na stoku Wzniesienia,  

w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego. Modraszki to rodzina małych motyli dziennych, 
najczęściej ubarwionych niebiesko, licząca ok. 3 tysięcy gatunków. Do przetrwania 
potrzebuje dwóch rzeczy: rośliny chronionej - goryczki krzyżowej oraz mrówek  
z gatunku Wścieklica Sabuleta lub Wścieklica Marszczysta. Modraszek Rebela jest 
jedynym w Polsce motylem dziennym, który jest jednocześnie endemitem europejskim tj. 
występującym tylko na tym obszarze. Rekordowa liczba motyli ok. 1000 sztuk, czyni to 
stanowisko najbardziej wartościowym stanowiskiem motyla dziennego w Polsce. 
Zachowanie stanowiska jest kluczowe dla przetrwania gatunku w Polsce, a także w tej 
części Europy. Stanowisko modraszka jest jednym z elementów (przystanek 3) Ścieżki 
przyrodniczo – edukacyjnej Modraszkowe wzgórze”. 

� Stanowisko żołny (Merops apiaster), w Przemyślu, na granicy ze wsią Buszkowice, na 
skarpie przy nieczynnej cegielni. Ptak jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. 
Gniazda żołny to długa, wygrzebana w urwisku nora, z tego powodu skarpa na terenie 
byłej cegielni. Oprócz żołn, zamieszkują go także jaskółki brzegówki, wilgi, dudki  
i pokrzewki jarzębate. 

� Wąwóz Maziarnia w Kruhelu Małym – najbardziej wartościowy pod względem 
przyrodniczym teren w Przemyślu. Na niewielkim obszarze, o powierzchni ok.1 km2 

można tu zaobserwować wyjątkowo zróżnicowane utwory geologiczne  z różnych epok  
i okresów, ciekawe procesy geomorfologiczne - aktualnie czynne osuwisko, bogatą faunę 
i florę. Rośnie tu ok. 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym 30 podlegających 
ochronie. Ze zbiorowisk roślinnych można tu podziwiać fragmenty „łąkowego stepu 
kwietnego” z rzadkimi roślinami kserotermicznymi i ciepłolubnymi oraz zarośla  
z wyjątkowo bogatym runem gradowym. Teren ten powinien być chroniony dla celów 
dydaktycznych i rekreacyjnych. 

 
Krajobraz  

Na strukturę krajobrazową Przemyśla mają wpływ położenie geograficzne miasta oraz 
wynikające z niego cechy fizjograficzne komponentów środowiska.  

O specyfice krajobrazowej i jego silnym zróżnicowaniu decyduje duże zróżnicowanie 
geomorfologiczne (na granicy 5-ciu Mezoregionów), sieć wód powierzchniowych i charakter 
naturalnej szaty roślinnej. 

Zróżnicowanie krajobrazu podlega użytkowaniu, kształtowaniu i ochronie jak inne 
komponenty środowiska, stanowi wyraz struktury horyzontalnej środowiska i tworzy 
określone jednostki makrostruktury krajobrazowej. 
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Obszar Przemyśla należy do dwóch odmienne genetycznie typów krajobrazów, które 
cechują się odmiennymi właściwościami przyrodniczymi: Kotlina Sandomierska z płaską 
Pradoliną Podkarpacką i zupełnie odmienny krajobraz pogórza Środkowobeskidzkiego.  

Północno wschodnia część miasta to płaski, rozległy teren Pradoliny Podkarpackiej  
z charakterystycznym dla niej równinnym krajobrazem, w którym występują doliny rzek, 
starorzecza i podmokłe zagłębienia.  

Krajobraz pogórzy jest mocno zróżnicowany pod względem przyrodniczym. Tworzą go 
niewysokie wzgórza o słabo zróżnicowanej linii grzbietowej i łagodnych stokach, 
poprzecinane równoleżnikowo dolinami największych rzek Pogórza: Sanu i Wiaru oraz ich 
dopływów. Część pasma pogórzy jest zalesiona, pozostałe pokrywa mozaika pól.  

Krajobraz uatrakcyjnia rzeka San, która w wielu miejscach tworzy meandry rzeczne  
i starorzecza. 

Krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy podlega ochronie na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przyrody.  

 
Formami ochrony krajobrazu, występującymi częściowo w granicach miasta są: 

� Park krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest obszarem chronionym ze względu na 
wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, 
popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

�  Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu jest terenem chronionym ze 
względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, 
wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 
z masową turystyką i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące lub odtwarzane 
korytarze ekologiczne. Celem może być w szczególności zapewnienie powiązania 
terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych. 

 
Poza naturalnymi krajobrazami, występującymi nielicznie, na całym obszarze miasta  

rozwinęły się krajobrazy typowo antropogeniczne, całkowicie przekształcające przyrodnicze 
struktury materialno-przestrzenne i tworzące specyficzne formy krajobrazowe o odrębnych 
cechach i walorach.  

Antropogeniczne oddziaływania na elementy i zasoby środowiska uwarunkowały również 
cechy wielu obszarów naturalnych, nadając im specyficznego wyglądu, niezwykle 
charakterystycznego i identyfikującego krajobraz danego typu.  

 
Pod względem stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazów naturalnych 

występują: 
− krajobrazy seminaturalne – obejmujące obszary o znacznym stopniu zachowania 

naturalnych cech materialnych i naturalnych procesów przyrodniczych (w tym obszary 
wodne) – obecnie poddawane w przewadze ochronie prawnej, 

− krajobrazy pseudonaturalne – na obszarach leśno-rolnych z użytkami zielonymi  
i pozbawione obiektów antropogenicznych, odzwierciedlające w znacznym stopniu 
naturalne procesy przyrodnicze i stanowiące biocenozy o znacznym zróżnicowaniu 
gatunkowym, często już od lat pozbawione ingerencji człowieka, 

− krajobrazy kultywowane – z przewagą terenów wiejsko-rolnych i dominacją gruntów 
ornych i użytków zielonych, stanowiących w przewadze zbiorowiska roślin uprawowych 
i tworzące specyficzną antropogeniczną lecz harmonijną fizjonomię krajobrazu, mogącą 
mieć nawet wysokie walory estetyczno-kulturowe, 

− krajobrazy zantropizowane – obejmujące tereny miejsko-rolnicze o dominujących 
cechach suburbanizacyjnych i niewielkim udziale większych powierzchni rolno-leśnych, 
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− krajobrazy antropogeniczne – całkowicie przekształcone, a fragmentarycznie nawet 
zdegradowane przez procesy urbanizacyjne i przemysłowe, cechujące duże miasta  
i tereny przemysłu. 

 
Obszar objęty krajobrazami przekształconymi antropogenicznie stale wzrasta,  

w związku z powiększaniem się stref suburbanizacyjnych w mieście. Z fizjonomicznego 
punktu widzenia na obszarze całego miasta przeważają w zróżnicowane morfologicznie 
krajobrazy suburanizacyjne. Największym obszarem o cechach czysto antropogenicznych jest 
Stare Miasto oraz Śródmieście.  

Obszar Ogólnomiejski wykazuje obecnie tendencję ekspansywną na dawne obszary rolne, 
tworząc specyficzne strefy krajobrazu suburanizacyjnego o nieuporządkowanej strukturze 
przestrzennej i trudnych do jednoznacznego określenia funkcjach. 

 
Obszar miasta harmonijnie łączy walory krajobrazu naturalnego i kulturowego. Krajobraz 

kulturowy jest również chroniony na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami Położenie istniejących i proponowanych do objęcia ochroną głównych 
obiektów i obszarowych systemów funkcjonowania środowiska kulturowego przedstawiono 
w rozdziale 3.1.13. Dziedzictwo historyczne. 
 
Roślinność 

Pierwotna pokrywa roślinna na obszarze miasta została przekształcona i zmieniona przez 
działalność człowieka. Osadnictwo wkroczyło tu jednak stosunkowo późno ze względu na 
niezbyt dobre gleby oraz duże urzeźbienie terenu. Dlatego też dość długo zachowała się tu 
naturalna szata roślinna. Początkowo kolonizacja tych terenów wiązała się wylesianiem dolin, 
gdzie były najlepsze gleby i najkorzystniejsze warunki do uprawy, a następnie także stoków. 
Obecnie na terenie miasta możemy znaleźć  niewiele enklaw zbiorowisk nawiązujących do 
naturalnych. 

Na terenie miasta roślinność pierwotną stanowiły by zespoły: Alnetum incanae 
(nadrzeczne olszyny górskie – w dolinie Sanu w górę biegu rzeki), Salici-Populetum (łęgi 
wierzbowo-topolowe- w dolinie Sanu, w dół biegu rzeki), Festucetalia valesiacae (murawy 
kserotermiczne o charakterze kontynentalnym), Tilio-Carpinetum (subkontynentalny las 
grądowy). 
 

Zgodnie z mapą „Potencjalna roślinność naturalna Polski”, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 
gdzie, jako pojęcie potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się prawdopodobny stan 
roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być 
osiągnięty w wyniku naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania 
antropogeniczne zostały wyeliminowane. Zgodnie z opracowaniem na terenie miasta taką 
roślinność stanowiły by zespoły:  Alnetum incanae (nadrzeczne olszyny górskie – w dolinie 
Sanu w górę biegu rzeki), Salici-Populetum (łęgi wierzbowo-topolowe- w dolinie Sanu,  
w dół biegu rzeki), Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze 
kontynentalnym), Tilio-Carpinetum (subkontynentalny las grądowy). 

Nieliczne opracowania florystyczne nie pozwalają na szczegółowe opisanie zbiorowisk 
roślinnych występujących omawianym terenie. Na podstawie wizji terenowych i dostępnej 
literatury, a w szczególności "Programu ochrony przyrody nadleśnictwa Krasiczyn" (BULiGL 
O/Przemyśl 2008) i planów ochrony rezerwatów, scharakteryzowano poniżej główne 
zbiorowiska roślinne miasta Przemyśla. 
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Zbiorowiska roślinne miasta: 
� Lasy Przemyśla znajdują się w zasięgu krainy przyrodniczo – leśnej - VIII Karpackiej 

Krainie leśnej, dzielnicy 2 – Pogórza Środkowobeskidzkiego. Na obszarach leżących  
w Karpackiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej przeważają siedliska lasu wyżynnego  
(73,5 % pow. leśnej), a na siedliskach wilgotnych występuje ols jesionowy. 
Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi w siedliskach lasu wyżynnego są: buk 
zwyczajny i dąb, a gatunkami domieszkowymi modrzew, jodła i świerk. W siedlisku 
olsów głównym gatunkiem lasotwórczym jest jesion, a gatunkami domieszkowymi są 
olcha, świerk i brzoza. W ogólnej powierzchni leśnej miasta nie wyróżniono lasów 
ochronnych. 

Pod względem struktury wiekowej największy udział w lasach mają drzewostany  
w klasie III wieku (41-60 lat) - 47,4 % i w klasie II (21 - 40 lat) - 34,3 %. Jednocześnie  
w mieście występują starsze drzewostany w IV klasie wiekowej (powyżej 60 lat) 17,3 %.  

Głównymi zagrożeniami dla zasobów leśnych są czynniki naturalne i czynniki 
pochodzenia antropologicznego. Za najgroźniejsze uznaje się nadmierne 
zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, tlenkiem azotu, fluorem i pyłami. 

Negatywnym czynnikiem dla lasów jest nierównomierna przestrzennie struktura 
lasów, różnicująca korzystnie krajobraz, lecz powodująca zwiększenie negatywnych 
presji oraz utrudniająca zarządzanie. 

Głównym źródłem informacji na temat zmian stanu zdrowotnego lasów są badania 
prowadzone w ramach monitoringu lasów. Jak wynika z prowadzonych obserwacji, 
drzewostany miasta Przemyśla posiadają zadawalający stan zdrowotny.  

Lasy w Przemyślu nie posiadają wyodrębnionej strefy zagrożenia przemysłowego,  
w przyległych obszarach lasy zaliczane są do I strefy zagrożenia przemysłowego. 

 
W Przemyślu, wg. GUS, stan na 31.12. 2011r., powierzchnia lasów i gruntów leśnych 

ogółem wynosiła w mieście 1 159,1 ha. Lasy publiczne zajmowały razem 302,1 ha,  
w tym Lasy Skarbu Państwa - w zarządzie Lasów Państwowych 197, 4 ha a lasy gminne 
26,8% (31,2% w 2003 r.). Lasy prywatne obejmowały powierzchnię 893,0 ha. Lesistość 
miasta wynosiła 25,3%. 

 
Nadzór nad stanem lasów, na terenie miasta sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Krośnie Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu.  
W lasach są prowadzone prace odnowieniowe, posiadają one plany 

zagospodarowania obszarów leśnych, których głównym zamierzeniem jest przebudowa 
lasów zgodnie z siedliskiem i stworzenie lasów mieszanych z jodłą, modrzewiem, 
bukiem, dębem, jesionem, sosną i olchą. 

Gospodarka leśna odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących planach 
urządzenia lasu: 

• Plan urządzenia lasu na lata 2008 – 2017 wg. stanu na dzień 1.01.2008. - dla lasów 
będących własnością Skarbu Państwa, 

• Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Mienia komunalnego miasta Przemyśla  - okres 
gospodarczy od 1.01.2009r. do 31.12.2018r., 

• Uproszczony Plan Urządzenia Lasu miasta Przemyśla - okres gospodarczy od 
1.01.2011r. do 31.12.2020r. – dla lasów prywatnych. 

 
Typy lasów występujące w mieście Przemyślu: 

- Grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum wielogatunkowe lasy lipowo – dębowo - 
grabowe reprezentują kontynentalną postać grądu. Obecność lipy jest częstsza niż  
w innych zespołach, jednak nie stanowi wyróżnika tego zespołu. Istotne jest 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

75 
 

występowanie grupy gatunków kontynentalnych, w większości należących do tzw. 
sarmackiego zasięgu. Są to: przytulia Schultesa Galium schultesi, turzyca orzęsiona 
Carex pilosa, zdrojówka rutewkowata Isophyrum thalictroides, jaskier kaszubski 
Ranunculus : assubicus. Drzewostan grądu subkontynentalnego budują zazwyczaj 
grab zwyczajny Zarpinus betulus oraz dąb szypułkowy Qercus robur, w drzewostanie 
dominować nogą również lipy: drobnolistna Tilia cordata i szerokolistna  
T. Platyphyllos. Jako domieszka występują: buk zwyczajny agus sylvatica, jawor Acer 
platanoides, jodła Abies alba, świerk Picea abies, sosna Hnus sylvestris; ta ostatnia 
pochodzi jednak ze sztucznego odnowienia. Podszyt tworzą: leszczyna Corylus 
avellana, bez czarny Sambucus nigra oraz podrost grabowy i lipowy. 

- Zespół Tilio-Carpinetum występującego na Pogórzu Przemyskim w odmianie 
małopolskiej, którą wyróżnia występowanie takich gatunków jak: jodła pospolita, buk 
zwyczajny, a spośród roślin zielnych - wilczomlecz migdałolistny Euphorbia 
amygdaloides, częściowo również bluszcz pospolity Hedera helix, pierwiosnka 
wyniosła Primula elatior, szałwia lepka Salvia glutinosa, przenęt purpurowy 
Prenanthes purpurea, przytulia polska Galium polonicom, pszeniec polski 
Melampyrum polonicom, sałatnica leśna Aposeris foetida kwalifikuje zespół do 
odmiany wschodniokarpackiej. 

- Lasy łęgowe rzędu Populetalia albae są naturalnym siedliskiem dna dolin, okresowo 
zalewane przez wody rzeczne i pokryte żyznymi madami 

- Łęgi wierzbowo - topolowe Salici-Populetum których drzewostan tworzą wierzby 
(biała i krucha) oraz topole (biała i czarna) występują na terasach zalewowych  
w Dolinie Dolnego Sanu, gdzie istnieją korzystne warunki dla rozwoju. Wskutek prac 
regulacyjnych i melioracyjnych oraz zajmowania żyznych namułów rzecznych pod 
uprawę, lasy tego zespołu należą obecnie do rzadkości. Jako pozostałość po nich 
spotyka się pojedyncze wierzby i topole, rosnące wzdłuż koryt rzecznych. 
Wcześniejsze stadium sukcesji względnie zbiorowisko zastępcze stanowią nadrzeczne 
zarośla wiklinowe Salicetum triandro-viminalis, porastające piaszczyste łachy i brzegi 
rzek i potoków w zasięgu przeciętnych stanów wody. 

- Zbiorowiska zbliżone do zespołu nadrzecznej olszyny górskiej Alnetum incanae, 
występują wzdłuż większych potoków (Kurcianka), z dominującą olszą szarą oraz 
domieszkami: wierzbą kruchą jesionem, jaworem i czeremchą. 

- Podgórski lęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum, spotykany jest wzdłuż dolin 
potoków, obok jesionu występują w nim olchy - szara i czarna, jawor oraz wiąz 
szypułkowy. 

� Nieleśne zbiorowiska roślinne, zbiorowiska zaroślowe występujące w postaci 
zakrzewień przydrożnych i śródpolnych, zajmują skarpy oraz występują w dolinach Sanu 
i Wiaru jako zbiorowiska zaroślowe wierzb wąskolistnych. 

� Zbiorowiska synantropijne, reprezentowane przez zespoły segetalne upraw zbożowych 
i okopowych. zajmują duży obszar, ok 41,2 %  powierzchni obszarów zielonych. 

� Półnaturalne zbiorowiska łąk i pastwisk, z których największą rolę odgrywają łąki 
mokre i wilgotne łąki ostrożeniowe i rajgrasowe zajmują, ok. 13 % pow. miasta. 

� Zbiorowiska kserotermiczne, reprezentowane przez murawy kserotermiczne, zespół 
kwietnego stepu łąkowego oraz zespół zarośli z wisienką karłowatą – powstałe  
w Przemyślu, dzięki sprzyjającym warunkom mikroklimatycznym i glebowym. 

� Zbiorowiska ruderalne, takie jak: zespół mięty długolistnej, situ sinego, sadźca 
konopiastego, rudbekii nagiej, nawłoci kanadyjskiej i rdestu ostrokończastego, 
porastające tereny wzdłuż dróg oraz ogrodzeń zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej. 
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Zieleń miejska - Ustawa o ochronie przyrody 2004 (Dz. U. 92, poz. 880), definiuje tereny 
zieleni jako: tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 
związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się  w granicach wsi o zwartej zabudowie lub 
miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności 
parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie  
i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, budynkom, 
składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym. 

 
Na terenie Przemyśla zieleń miejską tworzą: 

� 4 parki  o powierzchni 58,4 ha (Park Miejski w Przemyślu – wpisany do rejestru 
zabytków pod numerem A – 56, Park Lipowica - park leśny, Park Bakończyce - rozległy 
park krajobrazowy otaczający Zespół Pałacowy, Park Sielec - część zespołu dworskiego), 

� 23 Rodzinne Ogrody Działkowe o powierzchni 259,22ha, 
� 19 cmentarzy o powierzchni 29,87 ha, 
� 7 zieleńców o powierzchni 4,1 ha, 
� zieleń osiedlowa o powierzchni 45,1 ha, 
� zieleń uliczna  o powierzchni 4,0 ha.  

 
Parki miejskie: 
• Park Miejski w Przemyślu z zachowanym drzewostanem, układem alejek i ścieżek oraz 

naturalnych cieków wodnych – wpisany do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa podkarpackiego pod numerem rejestru A – 56, decyzją Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.04. 2002 rok.  
Park powstał w drugiej połowie XIX wieku jako rozległe ogrody krajobrazowe, 
rozplanowane na północnych stokach wzgórza zamkowego. Jest jednym z nielicznych 
ogrodów z bogatymi elementami architektonicznymi: pomnikami, posągami, grotą, 
altankami, wodotryskami, domkiem ogrodnika, palmiarnią, oranżerią, bramą 
reprezentacyjną a przede wszystkim z zespołem zamkowym z XIV wieku. 
Z licznych punktów widokowych widoczna jest część miasta z doliną Sanu. W parku 
istnieje wiele ścieżek spacerowych, w układzie nieregularnym.  
Skład florystyczny roślinności parkowej jest zróżnicowany. Występują zbiorowiska 
charakterystyczne dla buczyny karpackiej, o bogatej roślinności runa.  
Z gatunków liściastych dominują: topola biała, klon zwyczajny i polny oraz jesion.  
Są również fragmenty  leśne z dużymi skupiskami jodły, sosny pospolitej i sosny 
wejmutki. Z gatunków obcych występują liczne kolekcje: żywotnika, cisów, 
kasztanowca. Rosną także: miłorzęby, magnolie, tulipanowce, korkowce amurskie, 
orzechy czarne, jaśminowce. Starodrzew parku charakteryzuje się dużą ilością drzew 
pomnikowych, głównie liściastych takich jak: klon, jawor, korkowiec amerykański, wiąz 
górski, modrzew europejski, glediczia trójcieniowa. Zachowały się fragmenty dawnych 
ogrodów skalnych, występują kwitnące odmiany bluszczy pospolitych. Park ten należy 
do jednych z piękniejszych i okazalszych w województwie podkarpackim.  
Park Miejski jest miejscem gniazdowania /wg. Kunysza, 1996 r/ ok. 45 gatunków 
ptaków. Dominujące gatunki to: zięba (Fringilla coelebs), szpak (Sturnus vulgaris), 
rudzik (Erithacus rubecula), kawka (Corvus monedula), pierwiosnek (Phylloscopus 
collybita) i kos (Turdus merula), gatunki te stanowiły ponad 50% całego ugrupowania. 
Awifauna okresu zimowego jest także bardzo bogata , w zimie 1994/1995 stwierdzono  
24 gatunki zimujące; gawron (Corvus frugilegus), sikora bogatka (Parus major), kawka 
(Corvus monedula), sierpówka (Streptopelia decaocto), sikora modra (Parus caeruleus), 
kwiczoł (Turdus pilaris), kowalik (Sitta europea), sosnówka (Parus ater), sikora uboga 
(Parus palustris), mazurek (Passer montanus), kos (Turdus merula), czarnogłówka 
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(Parus montanus), sroka (Pica pica), gil (Pyrrhula pyrrhula), czyż (Carduelis spinus), 
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), dzięcioł duży (Dendrocopus major), rudzik 
(Erithacus rubecula), sójka (Garrulus glandarius), puszczyk (Strix aluco), dzięcioł 
zielonosiwy (Picus canus), krogulec (Accipiter nisus), dzięcioł białoszyi 
(Dendrocopussyriacus) i puszczyk uralski (Strixuralensis)  

• Park Lipowica na Zasaniu – wykorzystywany dla celów rekreacyjnych. Jest Parkiem, 
który zwarciem drzew i składem gatunkowym przypomina typowe zbiorowisko leśne. 
Dominującymi gatunkami drzew są tu: lipa, grab i dąb. W środowisku tym przeważają 
ptaki typowo leśne: śpiewak, pokrzewka ogrodowa, świstunka, grubodziób. Ogółem  
w parku występują 44 gatunki ptaków gniazdujących, wśród których są również ptaki 
drapieżne: myszołów, pustułka, puszczyk. Jesienią można tu spotkać jelenia 
europejskiego. W ciepłej porze roku, tam gdzie roślinność runa parku oświetlana jest 
promieniami słonecznymi, wygrzewają się gady: jaszczurki zwinka i żyworodna oraz 
zaskrońce. 

• Park Bakończyce tworzy rozległy park krajobrazowy otaczający Zespół Pałacowy. 
Park ma charakter mozaikowy, wielowarstwowy - kępy lub płaty drzew i krzewów są 
poprzecinane alejami i sąsiadują z terenami otwartymi lub zabudowanymi. Skład 
roślinności bardzo urozmaicony, z licznymi roślinami obcymi. Na obszarze parku 
zinwentaryzowano /Arboretum, 2004 r/ łącznie 1 394 drzew i krzewów z 72 gatunków  
i odmian. Za dominujące w drzewostanie (63,8% udziału) uznano: jesion wyniosły, 
brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, żywotnik zachodni, grab pospolity i klon jawor. 
Pozostałe 53 gatunki drzew, mają udział poniżej 1%. Ponadto 27 gatunków występuje 
pojedynczo, najciekawsze z nich to: jesion wyniosły - odmiana jednolistkowa oraz orzech 
aliantolistny, - odmiana sercowata. W warstwie krzewów dominują: bez czarny oraz 
siewki grabu pospolitego, jesionu wyniosłego, jaworu, klonu, trzmieliny i głogu. W parku 
występują żywopłoty mieszane, głównie z ligustru, grabu oraz klonu polnego. Ochroną 
prawną, wpisem do Rejestru Pomników Przyrody, pod Nr 36, objęto grupę 
jednogatunkową drzew - trzy topole białe (Populus alba). Są to drzewa o obwodzie pnia 
– 394 - 438 cm i wysokości – 27 -  32 m. Ze względu na okazałe wymiary i rzadkość 
występowania, w parku wytypowano 11 drzew, jako proponowane pomniki przyrody. 
Park wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, głównie usunięcia posuszu, 
oczyszczenia i zabezpieczenia ran. 

• Park Sielec - jest częścią zespołu dworskiego w Sielcu. Zespół składa się z dworu 
murowanego z 1922 r, parku i ogrodu owocowego z tego okresu oraz z zespołu 
folwarcznego. Teren parku, ogrodu owocowego wraz z aleją przejazdową, dworem  
i zabudowaniami gospodarczymi podlega ochronie konserwatorskiej, został wpisany do 
Rejestru Zabytków. Na terenie parku występują 2 pomniki przyrody; grupa drzew 
jednogatunkowa – złożona z 13 lip drobnolistnych tworzących krąg, oraz lipa 
drobnolistna, 

 
Łączna powierzchnia terenów zielonych w mieście wynosi ponad 400 ha (w tym 325 ha 

lasów i 104 ha terenów zadrzewień – zgodnie z mapą ewidencji gruntów), co stanowi ok. 9 % 
całkowitej powierzchni miasta. Na jednego mieszkańca przypada wiec około 60 m2 zieleni 
urządzonej. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stanowią, że minimalna 
powierzchnia terenów zielonych na 1 mieszkańca aglomeracji miejskiej powinna wynosić 50 
m2/1 mieszkańca. 
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Zwierzęta 
Zwierzęta występujące na obszarze Przemyśla są charakterystyczne dla obszarów 

miejskich. Tereny zurbanizowane zamieszkuje głównie gołąb miejski, wróbel oraz 
przedstawiciel ssaków – nietoperz. 

W strefie zaroślowej, wśród pól i łąk występują ptaki łowne (kuropatwy, bażanty 
przepiórki), ssaki (sarny, zające, dziki, borsuki i kuny) gady (żaby, ropuchy i traszki) oraz 
gady (żmija zygzakowata, zaskroniec i padalec zwyczajny).  

Namiastkę naturalnego środowiska leśnego stwarzają parki, w których występuje wiele 
gatunków ptaków, w tym objętych ochroną gatunkową. 

Najwięcej fauny i awifauny występuje w lasach oraz na terenach otwartych użytkowanych 
rolniczo. 

Dolina Sanu, przecinająca równoleżnikowo centrum miasta stanowi naturalny korytarz 
ekologiczny umożliwiający migrację roślin i zwierząt  miedzy terenami chronionymi 
leżącymi na południu i północy województwa. 

Wiosną i jesienią, w okresie migracji, w dolinie Sanu pojawiają się przejściowo gatunki 
pochodzące z południa (np. kaczka hełmiasta) lub z północy (czernica, edredon, kwokacz, 
brodziec śniady). Dolina Sanu ma szczególne znaczenie dla ptaków jako szlak migracyjny 
biegnący z południa na północ. 

Szczególnie bogate jest środowisko wodne  związane z rzekami San i Wiar.  
W rzece San stwierdzono występowanie wielu gatunków ryb wymienionych w Załączniku 

II Dyrektywy Siedliskowej, takich jak: minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy, boleń, 
różanka, koza złotawa, brzanka, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera oraz ważne gatunki ryb 
nie wymienione w Załączniku II: piekielnica, brzana, świnka, głowacz pręgopłetwy, sum 
europejski, certa.65 % wszystkich gatunków ryb polskich. Z gatunków chronionych ryb 
występują: certa, głowacz pręgopłetwy, piekielnica, strzebla potokowa, śliz.  Z uwagi na 
powyższe rzeka San została włączona w granice obszaru Natura 2000 „Rzeka San” jako 
specjalny obszar ochrony siedlisk, mający znaczenie dla wspólnoty. 

Południowo - zachodnia część miasta, dawne sołectwo Kruhel, ze względu na bogactwo 
awifauny stanowi cenną ostoję ptaków - występuje tu co najmniej 29 gatunków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, wśród których dość liczne populacje bociana białego, derkacza, dzięcioła 
czarnego, gąsiorka, muchołówkę białoszyją. Teren ten zasiedlają również ptaki z Polskiej 
Czerwonej Księgi, takie jak: bączek, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, orzeł przedni, 
puchacz, puszczyk uralski. obszar specjalnej ochrony ptaków. Teren ten znajduje się  
w obrębie obszar specjalnej ochrony ptaków OSO Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”. 

W obszarze tym stwierdzono w sumie 31 gatunków zwierząt cennych z europejskiego 
punktu widzenia, w tym 13 gatunków ptaków. Można tu m.in. obserwować bociana czarnego, 
bielika, puchacza, puszczyka uralskiego i trzmielojada. Wśród bezkręgowców szczególnie 
cenne są gatunki związane ze starymi drzewostanami dębowymi i bukowymi: jelonek rogacz, 
pachnica dębowa i kozioróg dębosz. Teren ten charakteryzuje się również bogatą florą roślin 
naczyniowych, w tym wielu gatunków zagrożonych, chronionych i rzadkich. Ze względu  na 
chronione siedliska roślin, teren włączono w specjalny obszar ochrony siedlisk - SOO, mający 
znaczenie dla wspólnoty Obszar Natura 2000 „Ostoja Przemyska”. 

 
Na stoku Wzniesienia, w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego występuje siedlisko motyla 

Modraszka Rebela (Maculinea Rebeli). Modraszki to rodzina małych motyli dziennych, 
najczęściej ubarwionych niebiesko, licząca ok. 3 tysięcy gatunków. Do przetrwania 
potrzebuje dwóch rzeczy: rośliny chronionej - goryczki krzyżowej oraz mrówek z gatunku 
Wścieklica Sabuleta lub Wścieklica Marszczysta. Modraszek Rebela jest jedynym w Polsce 
motylem dziennym, który jest jednocześnie endemitem europejskim tj. występującym tylko 
na tym obszarze. Rekordowa liczba motyli ok. 1000 sztuk, czyni to stanowisko najbardziej 
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wartościowym stanowiskiem motyla dziennego w Polsce. Zachowanie stanowiska jest 
kluczowe dla przetrwania gatunku w Polsce, a także w tej części Europy.  
Stanowisko modraszka jest jednym z elementów (przystanek 3) Ścieżki przyrodniczo – 
edukacyjnej Modraszkowe wzgórze”. 

 
W Przemyślu, na granicy ze wsią Buszkowice, na skarpie przy nieczynnej cegielni, 

stwierdzono występowanie żołny, najbarwniejszego ptaka w Polsce, objętego ścisłą ochroną 
gatunkową. Gniazduje tam największa kolonia żołny w naszym kraju. W 2010 r ornitolodzy 
naliczyli aż 11 par. To rekord zważywszy, że - według szacunków - w całej Polsce występuje 
obecnie tylko 30-35 par. Gniazda żołny to długa, wygrzebana w urwisku nora, z tego powodu  
skarpa na terenie byłej cegielni to idealny teren dla tych ptaków. Oprócz żołn, zamieszkują go 
także jaskółki brzegówki, wilgi, dudki i pokrzewki jarzębate.  
Teren byłej cegielni planowany jest do objęcia ochroną rezerwatową. Utworzenie rezerwatu 
to wspólna inicjatywa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Przemyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego, Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu  
i Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Przyrody. Jest już wstępna dokumentacja 
rezerwatu, a o jego formalnym utworzeniu zdecyduje Wojewoda Podkarpacki.  

 
 

3.1.13. Dziedzictwo historyczne. 
Przemyśl jest miastem o wielowiekowej historii, czego odzwierciedleniem jest zachowany 

unikatowy, historyczny, zespół urbanistyczno-architektoniczny, z licznymi elementami 
dziedzictwa kulturowego.  

Historia miasta Przemyśla mówi o genezie tego wielokulturowego ośrodka miejskiego, 
położonego zarówno na pograniczu kultur jak też na pograniczu wyznań. 

Obecne dziedzictwo kulturowe jest spadkiem jego złożonych tradycji a zachowane 
elementy architektury są dowodem tego zjawiska.  

Na terenie miasta zachowanych jest ponad 1500 obiektów i zespołów historycznych, 
objętych wpisem do Ewidencji Miasta Przemyśla w tym ok. 400 historycznych obiektów  
i zespołów posiadających wpis do rejestru zabytków.  

Na terenie miasta zlokalizowanych jest również ok. 320 stanowisk archeologicznych. 
Tkanka zabytkowej zabudowy osadzona jest na zachowanym historycznym układzie 
urbanistycznym pochodzącym z okresu średniowiecza. Miasto Przemyśl uzyskało akt lokacji 
na prawie magdeburskim wystawiony przez Władysława Jagiełłę 1października 1389 r . 

Na przestrzeni wieków systematycznie rozrastający się obszar miasta zabudowany został 
licznymi obiektami o charakterze świeckim, sakralnym i militarnym.  

 
Obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

Podstawową formą ochrony obowiązującą na terenie miasta jest wpis do rejestru 
zabytków, któremu podlegają  pojedyncze historyczne obiekty, zabytkowe zespoły zabudowy, 
historyczne pierzeje ulic, historyczny układ urbanistyczny miasta, obronne mury miejskie 
oraz zabytkowy zespół militarny Twierdzy Przemyśl. Wpisem do rejestru objęte są również 
szczególnie cenne zabytkowe cmentarze a także najcenniejsze na terenie miasta stanowiska 
archeologiczne. Wpisem do rejestru o charakterze nadrzędnym, regulującym i ustalającym 
ogólne zasady ochrony w mieście oraz wprowadzającym strefowanie ochrony zarówno  
w zakresie przestrzennym jak i w aspekcie merytorycznym jest wpis A 705/709 (20 maja 
1972r.). Pozostałe wpisy do Rejestru Zabytków w liczbie około 400, dotyczą obiektów  
o charakterze świeckim, sakralnym, licznych kamienic i zabytkowych willi, obiektów 
militarnych, obiektów publicznych, przemysłowych, zespołów dworskich, pałacowych  
i innych. 
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Na terenie miasta obowiązują następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

A- Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, polegającej na ochronie pełnej struktury układu 
przestrzennego (tj. układu urbanistycznego wraz z zabytkowymi obiektami), 

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. 

Zarówno powyższe strefy ochrony konserwatorskiej, jak i ich zakres merytoryczny  
i przestrzenny zostały zapisane w „Decyzji w sprawie wpisania dobra do rejestru zabytków” 
pod numerem A-705 z dnia 20 maja 1972 roku.  

Dodatkowo przestrzeń miejska wraz z krajobrazem zostaje objęta ochroną w obrębie stref: 
K - strefy ochrony ekspozycji, 
OW- strefy ochrony archeologicznej. 

 
Tab. Nr 14. Wykaz obiektów i zespołów historycznych wpisanych do rejestru zabytków (dane 2011r). 

Obiekt Ulica Okres powstania Materiał Nr rejestru  data 
Układ urbanistyczny starego 
miasta 

 XVI - XIX w.  nie dotyczy A-705/709 
20.05.1972 

Pozostałości miejskich 
obwarowań obronnych — 
pozostałości Bramy Grodzkiej 

Różne części miasta  XIV-XV w. modernizowane 
XVI w rozb. l659cz. rozebrane 
po 1776 r. 

Mur. ziem. A-449  06.06.1983 

Kościół katedralny p.w. św. 
Jana Chrzciciela  

Pl. Katedralny  
1460— 1549. 1578. 1724—
1734.1744. 1883-1901  

mieszane  A-425  06.06.1983  

Dzwonnica  Pl. Katedralny  1759-1764. nadbud. 1907  mur.  A-425  06.06.1983  
Kościół parafialny p.w. NMP 
Nieustającej Pomocy  

Lwowska  1908 - 1911  ceglane  A-566  06.06. 1983  

Cerkiew gr-kat. fil. p.w. 
Narodzenia Bogurodzicy  

Mariacka  1880  ceglane  A-471  07.06.1983  

Dzwonnica  Mariacka  1880  ceglane  A-559  07.06.1983  
Cerkiew gr-kat. fil. p.w. 
Zaśnięcia NMP  

Wilczańska  1887   A-560  07.06.1983  

Wieża cerkiewna. tzw. Wieża 
zegarowa  

Władycze  
1775 — 1777, 1925, 1959-
1960 i 1989- 1990  

 A-432   06.06.1983  

Synagoga  Słowackiego  pocz. XX w.   A-88  24.031.986  

Synagoga  Pl. Unii Brzeskiej  
1890 — 1892. zniszczona 
1939- 1945. rem. 1962- 1963  

ceglane  A-431   06.06.1983  

Cerkiew bazylianów p.w. MB 
Bolesnej  

Salezjańska  
1935. przebudowa i adaptacja 
1982-1984  

ceglane  A-557  07.06.1983  

Kościół p.w. św. Trójcy zespół 
klasztorny ss. benedyktynek  

Pl. Konstytucji  1768— 1777  mieszane  A-255  12.04.1959  

Klasztor bonifratrów. ob. 
Kolegium Języków Obcych  

Kościuszki 2 
ok. I 678. przebudowany 
1787.XIX w.  

mieszane  
A-27  06.06.1983 

Kościół p.w. św. Marii 
Magdaleny i zespół klasztorny 
oo. Franciszkanów  

Franciszkańska  1754 - 1778  mieszane  A-428  06.06.1983  

D. kościół i klasztor jezuitów, 
ob. Katedra obrz. bizant.-ukr.  

Katedralna  
1627-1678. przebud. XVIII w.. 
fasada 1760. remont i 
restauracja 1903-1904  

mieszane  A-429   06.09.1983  

Kościół p.w. MB Szkaplerznej 
i klasztor ss. karmelitanek  

Tatarska  1889 -199  ceglane  A-69   25.02.1986  

Kościół p.w. Św. Teresy z 
Avila i klasztor oo. karmelitów  

Karmelicka  

1627-1630. 1866 dobudowa 
kopuły i zmiana fasady 
przebudowa 1881 — 1885. 
1996 rozbiórka kopuły  

mieszane  A-314   26.03.1952  

Kościół p.w. św. Antoniego i 
klasztor oo. reformatów  

Plac Na Bramie 
1637— 1645. remont ok. 
1870—1880. przebudź._1909  

mieszane  A-430  07.06.1983  

Kościół księży salezjanów p.w. 
św. Józefa  

 Św. Jana 1912 - 1914  ceglane  A-565   03.06.1983  

D. klasztor dominikanek  Grodzka 
poł. XVI, nadb. ok. poł. XIX 
w., remont. 1979- 19888  

mieszane  A-413   06.06.1993  

D. klasztor dominikanów. ok 
Starostwo powiatowe  

Plac Dominikański  
1 poł. XVII w. przeb. 1817. 
nadbudow. I przebudź._1874  

mieszane  A-331  12.02.1969  

Klasztor sióstr felicjanek  Poniatowskiego  1910  ceglane  A-723   04.11.1983  
Kaplica cmentarna  Kaplica cmentarna  mur. 1859, remont 1.60 XX w.  ceglane  A-417   07.09. 1983  
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Male seminarium duchowne - 
Collegium Marianum  

Bpa 15. 4 Pelczara  1900 - 1902  ceglane  A-109  24. 03.1986  

Seminarium duchowne gr-kat. 
ok Kuria metropolitalna gr- 
kat.  

Basztowa 13 przed 1912  ceglane  A-187  20.02.1987  

Seminarium duch. rzym.-kat.  Zamkowa 5 1678. rozbud. 1848.1898. 1912  ceglane  A-443   06.06.1983  
Kaplica seminaryjna gr-kat. i 
ogrodzenie 

Basztowa  
1912. cz. wysadzona 
l9l5odbud. 1918. rest._1997  

ceglane  A-187   20.02.1987  

Szkoła katedralna, ob. Muzeum 
Archidiecezjalne  

Pl. Katedralny  1560— 1572. remont ok. 1598  ceglane  A-246   28.01.1969  

Wikarówka. ok Studium 
Organistowskie  

Zamkowa  
XVIII w. przebudź.  
XIX w. remont pocz. XX w.  

ceglane  A-444   06.06. 1983  

Dom kanoniczy. tzw. Dworek 
Orzechowskiego  

Zamkowa  
 XVI w., przebud. 1731 , pocz. 
XIX. Rem. L.20 XX . i 1995  

mieszany  A-495   06.06.1983  

Biblioteka kapituły  Kapitulna 2 1906 -1910  ceglane  A-454   26.07.1991  

Pałac biskupów rzym-kat.  Pl. Katedralny 3 
2 poł. XVIII nadbud. 1895. 
rzebud. 1895 i 1924- 1933  

ceglane  A-445    08.06.1983  

Pałac biskupów gr-kat.  Basztowa  1898 - 1900  ceglane  A-447  06.06. 1983  
Pałac bpa Kierskiego, ob. biuro   1840  ceglane  A-147   11.07.1986  
Dworek kapitulny  Kapitulna  pocz. XIX w.  ceglane  A-332   03.05.1989  

Zamek królewski  
Budynek bramny  
Fundamenty rotundy i palatium  
Pozostałości fortyfikacji 
ziemno - murowanych 

Wzgórze zamkowe 

ok. 1340. spalony 1498. odbud. 
ok.1514-1542. gruntownie 
przebud. ok. 1612—1631. 
remont ok. 1759 — 1762. 
restaur. 1865— 1867. grunt. 
remonL I cz. rekontr. 1975-  
1991  
 

mieszane  A-275  12.05.1960  

Park krajobrazowy  Wzgórze zamkowe  1842   A-56  24.04.2002  
Dom ogrodnika, oranżeria, 
szklarnia  

Wzgórze zamkowe  1901   A-401  28.02.1991  

Sąd  Konarskiego 6 1904 - 1906  ceglane  A-573   09.06. 1983  
Sąd i magistrat. ob. UM  Rynek 1 1904 - 1906  ceglane  A-302  30.01.1969  
Szpital Powszechny Rogozińskiego 46 1904 - 1906  ceglane  A-713   07.12.1983  
Szpital miejski, ob. Szk. Pods. Władycze 5 1850 ceglane  A-720   27.09.1984 
Ochronka przemyska dla 
małych dzieci Św. Jadwigi  

Waygarta  1878  ceglane A-805  26.06.1995  

Schronisko dla bezdomnych i 
przewlekle chorych  

Brata Alberta  
1905. remont L 70  
XX w. i 1992- 1993  

 A-546   23.10.1992  

Gimnazjum polskie, ob. LO 
im. Słowackiego  

Słowackiego  1894  ceglane  A-129   14.05.1986  

II Gimnazjum im. K. 
Morawskiego, ob. Szkoła 
podstawowa  

Ks. P. Skargi 17/19 pocz. XX w.  ceglane  A-595   19.01.1984  

Szkoła rolnicza żeńska 
Najświętszego Serca 
Jezusowego  

Bpa Pelczara 2 pocz. XX w.  ceglane  A-195  26. 02.2007  

Miejska szkoła ludowa, ob. 
szkoła podstawowa  

Sienkiewicza 3 
1908. remont 1945.  
1958. 1986 i 1997  

 A-403   16.04.1991  

Szkoła żeńska im. 
Hoffmanowej 

Pl. Konstytucji 3 Maja 7 1912-1913 ceglane A-352   2 1.05.19 

Bursa gimnazjum 
ukraińskiego. 

Basztowa 34 ok. 1890 ceglane A-141   29.05.1985 

Dom robotniczy. ok Wyższa 
Szkoła Zarządzania i 
Administracji 

Barska Wybrzeże/ Ojca 
Św. Jana Pawła II 

1907 ceglane A-853  29.04.1997 

Budynek Towarzystwa 
Gimnastycznego” Sokół” ob. 
Centrum kulturalne  

Konarskiego 9 Konarskiego  ceglane  A-484   20.03.1992  

Narodowy Bank Polski. ok sąd  Mickiewicza14 1908 -1909  ceglane  A-569  09._06.1983  
Budynek Przemyskiej Kasy 
Oszczędności. ok dom 
mieszkalny  

Wybrzeże  
Piłsudskiego 3 

L XIX w.  ceglane  A-191   09.02.1987  

Budynek Towarzystwa 
Zaliczkowego Rolnego. (PKO) 
ob PKO BP  

Dworskiego II  
Mickiewicza 2 

 
ok. 1892  A-568   09.06. 1983  

Budynek Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu Wira”. 
tzw. Narodowy Dom. ok dom 
mieszkalny  

Kościuszki  
1905 — 1907 ( na  
wcześniejszych  
fundamentach)  

ceglane  A-164  16.12.1986  

Dworzec Kolejowy 
Bakończyce  

Nestora  ok. 1875  
mur.—  
drew.  

A-465/l   31.10.1991  

Budynek socjalny  Nestora  ok. 1875  ceglane  A-465/3   31.10.1991  
Parowozownia  Nestora  ok. 1875  ceglane  A-465/4  31.10.1991  
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2 wieże ciśnień  Nestora  ok. 1875  
mur. i mur-  
drew.  

A-465/2  31.10.1991  

Dworzec kolejowy  Pl. Legionów  1860. przebud. i remontowany ceglane  A-497   06.06.1983  
Zespół budynków dworca Bakończyce ok. 1875 ceglane A-465   31.10.1991 
Zajazd .ob. dom mieszkalny  3 Mąja 4/6 XVIII/XIX. restaur. 1959 ceglane  A-496   06.06.1983  
Budynki zajazdu — oficyna  3 Mąja 6  ceglane  A-860   26.06.1997  
Łaźnia garnizonowa. ok 
Archiwum Państwowe 

Lelewela ok. 1930 ceglane A-486  27.12.1991 

Budynek Użyteczności 
Publicznej. ob. bank PKO S.A.. 
Towarzystwo Żyrowe i Kredyt. 

Mickiewicza6 
1885 - 1887  ceglane  A-600   20.04.1993  

Zespół Pałacu Lubomirskich, 
ob. Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska  

Bakończyce  XIX w.  ceglane  A-362   20.01.1969  

Oficyna Pozostałości ogrodz. z 
kordegardą i bramą 

Bakończyce  L XIX w.  ceglane  A-485   26.02.1992  

Rządcówka Stodoła Spichlerz Bakończyce  2 poi. XIX w.  ceglane  A-448   21.06.1991  
Dwór  Lwowska 1 XVIII/XIX w.  ceglane  A-219  11.06.1987  
Dom Asnyka6 pocz. XIX w..  ceglane A-581  24.09.1985 
Willa Bema 1 1900 ceglane A-309  15.08.1988 
Dom Bema 3 1905 ceglane A-602   02.06.1993 
Dom Bema 9 XIX/XX w.  ceglane A-828   11.05.1996 
Dom Bema XIX/XX w.  ceglane A-797   25.05.1995 
Willa Ferdynanda Majerskiego Benszówny 1 L XIX w.  cegl./drew. A-582  19.01.1984 
Dom Biblioteczna4 pocz. XX w. ceglane A-71   10.03.1986 
Dom Biblioteczna 6 ok. 1905. remont ok.1968 ceglane  A-72   10.03.1986 
Dom B. Chrobrego L 20 XX w. ceglane A-16  27.12.1999 
Dom B. Chrobrego L 20 XX w. ceglane A-174   29.1 1.1986 
Dom Czarnieckiego L XIX w.  ceglane A-158   29.09.1986 
Dom Długosza/ Pl. Konstytucji  pocz. XX w. ceglane A-197   28.02.2007 
Dom Dworskiego3 pocz. XX w.. remont 1964 ceglane A-182  04.12.2006 
Dom  Dworskiego10 L XIX w.  ceglane A-110  30.12. 2004 
Dom Dworskiego II L XIX w.  ceglane A-227  11. 02.2008  
Dom Dworskiego 12 L 80 XIX w. ceglane A-353   21.05.1990 
Dom Dworskiego 13 XIX/XX w.  ceglane A-119   11. 04.2005 
Dom Dworskiego26 2 poi. XIX w. ceglane A-574   19.01.1984 
Dom  Dworskiego 36 XIX/XX w.  ceglane  A-547   03.11.1992  
Willa Frenkla. ok Bank Śląski  Dworskiego 39 pocz. XX w.  ceglane  A-384   02.04.1992  
Dom Dworskiego 45 2 poi. XIX - 1914 ceglane A-475   07.11. 1991 
Dom Dworskiego 52 2 poi. XIX w. ceglane A-5   19.07.1999 
Dom Dworskiego 56 XIX/XX w.  ceglane A-183   08.1 2.2006 
Dom Dworskiego 69 pocz. XX w. ceglane A-184   04. 12.2006 
Dom Dworskiego 71 pocz. XXw. remont  ceglane A-549   21.12.1992 
Dom Franciszkańska 2 L XIX  ceglane A-154   24.09.1985 
Dom Franciszkańska 3 ok. 1908 ceglane A-206  12.05.1987 
Dom Franciszkańska 4 1909 ceglane A-155   24.09.1985 

Dom  
Franciszkańska!  
Serbańska  5 

1914  ceglane  A-96   28.07.2004  

Dom  Franciszkańska 6 L XIX w. przebud. 1914  ceglane  A-148   24.09.1985  
Dom  Franciszkańska 7 pocz. XIX w elew. XIX/XX w ceglane  A-218   07.05.1992  
Dom  Franciszkańska 9 XVIII i przeb. pocz XIX w.  ceglane  A-304   11 .03.1969  
Dom  Franciszkańska 12 XVII przeb. i rem.k. XIX w.  ceglane  A-79  10.03.1986  

Dom  
Franciszkańska 
Kazimierza Wielk. 13/14 

pocz. XX w.  ceglane  A-209   12.05.1987  

Dom  Franciszkańska 14 
XVII w. nadb. XVIII w fasada 
46 w. XIX  

ceglane  A-305   13.03.1969  

Dom  
Franciszkańska-
Kazimierza Wielkiego 
15/16 

pocz. XX w.  ceglane  A-216   12.05.1987  

Dom  Franciszkańska 16 1895  ceglane  
A-150   24.09.1985  
A-77   10.03.1986  

Dom Franciszkańska 17 XVIII w. odb. ok. pocz. XIX w ceglane A-123   12.05.2005 
Dom Franciszkańska-  

Kazimierza  
Wielkiego 21/22 

XIX/XX w.  ceglane A-268   05.06.2008 

Dom  
Franciszkańska-
Kazimierza Wielkiego 
25/26 

XVIII w., rem. i nadbud. 
1835— 1837 - 2 piętro 1896  

ceglane  A-641   03.12.1993  

Dom  
Franciszkańska-
Kazimierza Wielkiego 
31/32 

1890 ( na piwnicach z XVII)  ceglane  A-517   13.08.1992  

Dom  Franciszkańska 37 1912 - 1913  ceglane  A-457   08.08.1991  
Dom  Frankowskiego 2 1912  ceglane  A-240   12.12.2007  
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Dom  Fredry 5 1881  ceglane  A-145   24. 09.1985  

Dom  Fredry 6 
1638-1643. grunt. rem. 
XIX/XX w 

ceglane  A-151  12021986  

Dom  Fredry 8 XVII. rem. ok. 1740 XIX/XX  ceglane  A-136   08.05. 1985  
Dom Głowackiego 6 pocz. XX w. ceglane A—45 z dnia 

19.10.2001 
Dom Grodzka XVII, XVIII i 2poł. XIX w  ceglane A-65   25.02.1986 
Dom Grodzka ok. 1895 ceglane A-199   23.04.1987 
Dom  Grodzka  1 XVII, XVIII i 2poł. XIX w ceglane  A-65   25.02.1986  
Dom  Grodzka  3 ok. 1895  ceglane  A-199   2304.1987  
Dom  Grodzka  6 XVIII w..zmoder. XIXw.  ceglane  A-655  09.03.199  
Dom Grodzka 19 2 poi. XIX w.  ceglane  A-616   01.09.1993  
Dom  Grottgera  L XIX w.  ceglane  A-770   27.06.1994  
Dom  Grunwaldzka 1/1a XIX/XX w.  ceglane  A-336   25.02.2009  
Dom  Grunwaldzka 4 1911 - 1912  ceglane  A-294   02.05.1988  
Dom  Grunwaldzka 6 1911  ceglane  A-655   9.03.1994  
Dom  Grunwaldzka 9/11 1895. remont L 60 XX w.  ceglane  A-593   06.02.1993  
Dom  Grunwaldzka  XIX/XX w.  ceglane  A-483   20.03.1992  
Willa ( d. siedziba Leopolda 
Ferdynanda)  

Grunwaldzka 15 1896. remont L 60 XXw.  ceglane  A-87/49  25.02.1988  

Dom  Grunwaldzka 19 XIX/XX w.  ceglane  A-274    26.05.2008  
Dom Grunwaldzka 25 XIX/XX w.  ceglane A-887  30.09.1998 
Dom Grunwaldzka 45 pocz. XX w. ceglane A-178  4. 01.2007 
Dom Jagiellońska 6 2 poł. XIX w. ceglane A-255   06.06.2008 
Dom  Jagiellońska 7/7a Po 1852  ceglane  A-255   06.06.2008 
Dom  Jagiellońska 8 L XIX w.  ceglane  A-255   06.06.2008 
Dom  Jagiellońska 9 ok. 1905  ceglane  A-255   06.06.2008 
Dom Jagiellońska12 l 70 XIX w. ceglane A-125   0l.06.2005 
Dom Jagiellońska21 ok. 1897 (piwnica z XVIII w.) ceglane A-188   08.01.1987 
Dom Jagiellońska 27 ok. 1900 ceglane A-260   02.06.2008 
Dom Jagiellońska 29 l.80 XIX w.( z wykorzystaniem  

murów z XVII i XVIII w.)  
ceglane A-821  30.01. 1996 

Dom św Jana 32 1918- 1939 ceglane A-74  3.07.2003 
Willa św. Józefa 4 1897 ceglane A-293   11.04.1988 
Dom Kasprowicza 5 k. XIX W. ceglane A-888   29.07.1998  
Dom Kasprowicza22  XIX w.  ceglane A-44  21.11.2001 
Dom tzw. Dwór Jagiełły Kasprowicza 24 1910 ceglane A-l05   29.10.2004 
Dom Katedralna (J.  

Sanocka) 6 
1875- 1876 ceglana A-51l   06.09.1983  

Dom Katedralna 8 1884 ceglana A-510   06.09.1983 
Dom Katedralna 10 1879. remont 1960 ceglana A-509   03.12.1983  
Dom Katedralna/Fredry 2 poł. XIX - 1914 ceglana A-152   08.05.1985 

Dom  Kazimierza Wielkiego 1 
1564 -1565. odb. pocz. XVIIw  
w1638.i 1824 r. rem. K. XIX  

ceglane  A-500   09.03.1984  

Dom  
Kazimierza Wielkiego 1 
Rynek  2/8 

I 900(na fund. z XVII w.)rem.  ceglane  A-919  31 .05.1975  

Dom  Kazimierza Wielkiego 3 2 poi. XVII w  ceglane  A-501   04.1 2.1983  

Dom  Kazimierza Wielkiego 5 
1564 -1561.  pożar 1638. 
katastrofa bud. 1928. 
odbud._I._70_XX_w.  

ceglane  A-502   16.01.1984  

Dom  Kazimierza Wielkiego 7 
XVI/XVII w przeb. elewacji 
XVIII w 

ceglane  A-503   04.12.1983  

Dom  Kazimierza Wielkiego 8 pocz. XX w.  ceglane  A-258   15.02.2008  
Dom  Kazimierza Wielkiego 9 pocz XVII przeb. 1638 i XIXw  ceglane  A-504   04.12.1983  

Dom  Kazimierza Wielkiego  
XVIII w.. przebud. XIX i XX 
w.  

ceglane  A-870   02.10.1997  

Dom  Kazimierza Wielkiego 17 1907  ceglane  A-210  28.06.2007  
Dom  Kazimierza Wielkiego 20 ok. 1909  ceglane  A-246   06.11.2007  

Dom  
Kazimierza Wielkiego/  
Franciszkańska 26/25 

XIX/XX w.  ceglane  A -641   03.12.1993  

Dom  
Kazimierza Wielkiego/  
Franciszkańska  

1885  ceglane  A-185   08.12.2006  

Dom  
Kazimierza Wielkiego/  
Franciszkańska  

2 poi. XIX w.  ceglane  A-517    13.08.1992  

Dom  Kilińskiego 10 1918 - 1939  ceglane  A -473  09.11. 1991  
Willa  Kili ńskiego 11 ok. 1918 - 1918  ceglane  A-592   24. 02.1993  
Willa  Kili ńskiego 12 1929. remont 1982  ceglane  A-474   09.0 1.1991  
Willa  Kili ńskiego 13 pocz. XX w.  ceglane  A - 356   07.06.1990  
Willa  Kołłątaja 2 1909  cegl.- drew.  A-329   03.04.1989  
Dom  Kołłątaja 4 1909  ceglane  A-330    6.04.1989  

Dom  
Komisji Edukacji  
Narodowej  

XIX/XX w.  ceglane  A-185   08.01.1987  
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Dom  Konarskiego 4 L XIX w.  ceglane  A-778   18.10.1994  
Dom ok Dom Kultury 
Kolejarza  

Konarskiego    A-135   08.1 1.2005  

Dom  Konarskiego 7 XIX/XX w.  ceglane  A-252  31.12.2007  
Dom Pl. Konstytucji XIX/XX w. ceglane  A-164   02.06.200 
Willa  Kopernika  pocz. XX w.  ceglane  A-849   25.02.1997  
Dom. Ob. Ośr. Szkolno–Wych. Kopernika  pocz. XX w.  ceglane  A-134   02.01.1985  
Dom  Kościuszki  XVII w przeb. XVIII/XVII w ceglane  A-415   11. 10.1983  
Dom  Kościuszki  XVIII/XIX. rozbudź, 1881  ceglane  A-190   26.03.1987  
Dom  Krasińskiego 3 1895  ceglane  A-197   23.03.1987  
D. stajnia. ok dom  Krasińskiego 3a 2 poi. XIX w. - 1914  ceglane  A-860  26.06.1997  
Dom  Krasińskiego 11 2 poi. XIX w.  ceglane  A-268   28.12.1987  
Dom  Krasińskiego 25 ok. 1910  ceglane  A-584   06. 01.1993  
Willa  Krasińskiego 39 ok. 1900  ceglane  A-313   17.11.1988  
Dom Królowej Jadwigi 1898 ceglane A-229   05.12.2007 
Dom Królowej Jadwigi  1898 ceglane A-229   05.1 2.2007 
Dom Królowej Jadwigi pocz. XX w. ceglane A-205   16.04.2007 
Dom Lelewela 6 pocz. XX w. ceglane A-186   07.01.1987 
Dom Łukasińskiego 1 pocz. XX w. ceglane A-280   30.07.2003 
Dom  Łukasińskiego  pocz. XX w.  ceglane  A-721   4.11.1983  
D. Szkoła Zawodowa 
Izraelicka, ob. Kolegium 
Nauczycielskie im. A Fredry  

Łukasińskiego  I 919 - I 939  ceglane  A-885  03.07.1 998  

Dom  3 Maja  XIX/XX w.  ceglane  A-21  27.032000  
Dom  3 Maja  L 30 XX w.  ceglane  A-22   27.03.2000  
Dom  3 Maja  L 30 XX w.  ceglane  A-23  27.03.2006  
Dom 3 Maja 2 poł. XIX w. ceglane A-342   17.08.1968 
Dom 3 Maja L XIX w.  ceglane A-68   28.01.2000 
Dom 3 Maja L XIX w. ceglane A-347   08.04.2009 
Dom 3 Maja 2 poł. XIX w. - 1914 ceglane A-281    11.01.1988 
Willa Matejki pocz. XX W. ceglane A-264   06.06.2008 
Kościół ewangelicko - 
metodystyczny 

Matejki 7 ok.. 1910 ceglane A 63  16.10.2002 

Dom  Mickiewicza  L XIX w.  ceglane  A-604   19.01.1984  
Dom. tzw. Floryanka  Mickiewicza  L XIX w.  ceglane  A-162   06.06.2006  
Dom  Mickiewicza  1895  ceglane  A-163   06.06.2006  
Dom  Mickiewicza  1877  ceglane  A-518   04.09.1992  
Dom  Mickiewicza  L XIX w.  ceglane  A-19   27.03.2000  
Dawny  młyn parowy Frenkla Mickiewicza 1866 ceglane A-814   14.09.1995 r. 
Dom. J. magazyn tytoniu Mickiewicza 1904 ceglane A-810   60.07.1995 
Dom Mickiewicza 2 poł. XIX w. ceglane A-810   06.07.1995 
Dom Mickiewicza 2 poł. XIX w. ceglane A-86   10.05.2004 
Dom Mierosławskiego pocz. XX w. ceglane A-544   28.08.1992 
Dom Moniuszki 7 1907 ceglane A-200   23.03.1987 
Dom Moniuszki 8 XIX/XX w. ceglane A-284   30.07.2008 
Dom Moniuszki 10 XIX/XX w. ceglane A-320   16.01.2009 
Dom Pl. Na Bramie 8 ok. I843(na piwnicach z XVIII)  ceglane A-508   10.07.1987 
Dom  Pl. Na Bramie 12 2 poł. XIX w. ceglane A-20 z  27.03.2000 
Dom Puszkina 4 1910 ceglane A-133   30.06.1986 
Dom Puszkina 6 pocz. XX w. ceglane A- 845   10.01.1997  
Dom Puszkina 8/8a pocz. XX w. ceglane A-455   22.08.1991 
Dom Puszkina pocz. XX w. ceglane A-283   25.07.2008 
Willa Puszkina 17 1908. remont i moder. 1938 ceglane A-435   04.09.1991 
Willa Puszkina 1911 ceglane A-423   25.02.1984 
Dom Raciawicka pocz. XX w. ceglane A-722   28.12.1982 

Dom Ratuszowa 
k. XIX w. ( na piwnicach z 
XVIII I poi. XIX w.) 

ceglane A-143   24.09.1985 

Dom Rejtana pocz. XX w. ceglane A-59   05.08.2002 
Dom Plac Rynek XVI w. ceglane A-331   24.02.2009 

Dom Rynek2 
XVI/XVII przeb. 1872  
— 1873. elew. k. XIX w 

ceglane A-303   03.02.1969 

Dom  Rynek 3 XVI w. przeb. XVIII i p. XXw. ceglane  A-347   03.09.1968 

Dom  Rynek 4 
XVI /XVII. grunt. remont ok. 
1610i XVII/ XVIII, XIX w. 

ceglane  A-412   12.09.1983  

Dom  Rynek 5 
XVI/XVII nadbud, remont poł. 
XVIII w. przebud. 1894. 

ceglane  A-914   31 .05.1975  

Dom  Rynek 6 
XVI/XVII w.. przebud. XVIII 
w. i grunt. l. 80—90 XIX  

ceglane  A-416   19.01.1984  

Dom  Rynek 7 
XVI/XVII. przeb. po spaleniu 
1638. przeb. XIX w. 

ceglane  A-153  20.02.1985  

Dom  Rynek 8 1900 ( na fund. z XVII). ceglane  A-919   31. 05.1975  
Dom  Rynek 9 XVI. XVII. remont i nadbud. ceglane  A-67/108  11. 05.1968  
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1763—1766.przeb. XIX/XX.  

Dom  Rynek 10 
L 60 XVI w.. remont I638 
nadbud elewacja 2 ćw. XIX w. 

ceglane  A-920   31.05.1975  

Dom  Rynek 11 
XVI w. nadbud. po 1659. 
przebud. XIX w.  

ceglane  A-306   0l .03.1969  

Dom  Rynek 12 
1907 — 1910 (na piwnicach z 
XVII)  

ceglane  A-921  31 .05.1975  

Dom  Rynek  
1 poł. XIX w. ( na piwnicach i 
cz. murach z XVI_w.)  

ceglane  A-323   30011969  

Dom. tzn. Hildów  Rynek  
poł. XVI w., rozbudź, 1580. 
nadbud.ok. 1600 remont XVIII  

ceglane  A-316   05.01.1968  

Dom  Rynek  
2 poł. XVI w., rozbud. XVII 
w.. odbud. K. XIX.  

ceglane  A-104   25.09.1959  

Dom  Rynek  
poł. XVI ,1659. odbud., XIX 
remont  

ceglane  A-31/105  13.02.1969  

Dom  Rynek  
2 poi. XVI w., poł. XVII. 
remont XIX/XX w.  

ceglane  A-32/l 06  10.04.1969  

Dom  Rynek  XVI/XVII w remont poł. XVIII  ceglane  A-63   25.02.1986  
Dom Rynek 1 poł. XIX w. rozbud.  XIX w. ceglane  A-245   28.02.2008 
Dom Serbańska 1921 -1922 ceglane A-844   12.02.1997 
Dom Serbańska 2 poł. XIX w. ceglane A-117   23.05.1986 
Dom Sienkiewicza 1886 ceglane A-241   12.12.2007 
Dom  Sienkiewicza  XIX w ceglane  A-242   28.122007  
Willa  Ks. Skargi  1907 ceglane  A-300   27.06.1988  
Willa  Ks. Skargi 8 1895 ceglane  A-291   06.04.1988  
Willa  Ks. Skargi 10 1896 ceglane  A-292   08.04.1988  
Dom Słowackiego1/3 1 poł. XIX w. ceglane A-516  16.03.1984 
Dom Słowackiego4 2 poł. XIX w. ceglane A-224   13.08.2007 
Dom  Słowackiego  2 poł. XIX w.  2 poł. XIX w.  A-259   20.02.2008  
Dom  Słowackiego  2 poł. XIX w.  2 poł. XIX w.  A-156  20.04.2006  
Dom  Słowackiego  2 poł. XIX w.  2 poł. XIX w.  A-614   02.08.1993  
Willa Marya” Słowackiego 27 pocz. XX w. pocz. XX w. A-710   27.05.1972 
Dom Słowackiego 1895 ceglane A-393  20.11.1990 
Dom Słowackiego pocz. XX w. ceglane A-337  15.02.1990 
Dom Smolki 2 poł. XIX w. ceglane A-279   30.07.2008 
Dom Studencka 1918 - 1939 ceglane A-118   15.04.2005 
Willa oficerska Szwoleżerska L 20 XX w. ceglane A-286   10.02.1988 
Dom Śnigurskiego pocz. XX w. ceglane A-257   04.02.2008 
Dom Tarnawskiego XIX w. ceglane  A-596   16.03.1993 
Dom Tarnawskiego XIX w. ceglane A-186  08.12.2006 
Dom Tarnawskiego 4 ćw. XIX w. ceglane A-822   07.02.1996 
Dom Tarnawskiego ok. 1912 ceglane A-446   07.06.1991 
Dom Tatarska 1 poł. XIX w. ceglane A-506  03.1 1.1983 
Dom Wałowa 1891r ceglane A-671   24.05.1994 
Dom Waygarta 1891r ceglane A-189  21.01.1987 

Dom Władycze k. XIX w. ceglane 
A- 208 z dnia 
13.09.2007 

Dom Władycze 11 2 poł. XIX w. ceglane A-82   10.03.1986 
Dom Władycze 13 XIX/XX w. ceglane A-83  18.03.1986 
Dom  Władycze 1898, remont 1. 80 XXw. ceglane A-83   18.03.1986 
Dom Władycze 2 poł. XIX w, ceglane A-81   19.03.1986 
Dom Wodna XVI/XVII. remont. k. XIXw. ceglane A-340   20.11.1964 
Dom Wyb. O.Św. Jana Pawła II   XIX w. ceglane A-64  02.12.2002 
Willa Jadwiga”  Wyb. O.Św. Jana Pawła II 1905  ceglane  A-149   10.07.1986  
Willa. ok Dom Opieki Caritas”  Wyb. O.Św. Jana Pawła II pocz. XX w.modern, 1980  ceglane  A-348   19.12.1989  
Dom Zawiszy Czarnego 1918 - 1939 ceglane A-856   28.05.1997 
Willa „Zofiówka” Żeromskiego 1910. podwyższona po 1918 r ceglane A-491  28.04. 1992 

 
Cmentarze - W granicach miasta zachowało się 17 zabytkowych cmentarzy. Kilka z nich 
tworzy unikatowy w skali kraju kompleks nekropolii rozciągających się na południowym i 
wschodnim stoku wzgórza Zniesienie obejmującego miasto od strony południowej, są to 
Cmentarze Główny (komunalny), Cmentarz Żydowski, zespół czterech cmentarzy wojennych z 
I wojny światowej, cmentarz Wojskowy, Niemiecki Cmentarz Wojenny (żołnierzy Wermachtu 
z II wojny światowej). 

Najcenniejsze posiadają wpis do rejestru zabytków, obecnie jest ich 5. 
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Tab. Nr 15. Wykaz cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków 
Lp. Rodzaj cmentarza  Nr decyzji  Lokalizacja 
1. Cmentarz Główny, 

komunalny "stary" czynny-( II poł. XIX w.), 
A-414 ul Słowackiego 

2. Cmentarz żydowski- zamknięty  (XIX w.), A-161 ul. Słowackiego 
3. Ukraiński Cmentarz Wojenny, Strzelców siczowych  ( 1920r.) A-675/94 ul. Kasztanowa 
4. Cmentarz Wojenny z I wojny światowej- Zasański -najstarsza 

część Cmentarza Zasańskiego- zamknięty (1915 r.) 
A-162 ul. Bolesława Śmiałego 

5. Cmentarz Parafialny czynny(p. XX w) A-560/83 ul.  Wilczańska/ M. Konopnickiej 

 
Twierdza Przemyśl była jedynym z największych przedsięwzięć fortyfikacyjnych Monarchii 
Habsburgów. Położenie Przemyśla, na wzgórzach i w tzw. Bramie Przemyskiej stanowiło 
jego naturalne walory obronne. Twierdza budowana była przez prawie 100 lat aż po I wojnę 
światową, kiedy odegrała kluczową rolę. Jest twierdzą pierścieniową, zajmującą łącznie ok. 
400 km2, o obwodzie zewnętrznym ok. 40 km. Usytuowana jest w granicach miasta 
Przemyśla oraz na terenie pięciu sąsiednich gmin, a także części dzisiejszej Ukrainy. W 
administracyjnych granicach miasta Przemyśla zlokalizowane są obiekty fortyfikacyjne 
rdzenia Twierdzy Przemyśl -  tzw. obwodu Noyon. 
 
System fortyfikacji Twierdzy rozmieszczony jest w trzech grupach obiektów:  
� Fortyfikacje rdzenia twierdzy — obwód Noyon — usytuowany na terenie Miasta 

Przemyśla, w którym zewidencjonowano 46 obiektów fortyfikacyjnych rdzenia. 
� Fortyfikacje pierwszego pierścienia fortów twierdzy, tzw. Linii wspierającej, z 9 

obiektami fortyfikacyjnymi. Dwa z nich znajdują się na terenach sąsiednich gmin — Gm.  
Żurawica i Gm. Przemyśl, pozostałe usytuowane są w granicach Przemyśla, 

� Fortyfikacje drugiego pierścienia twierdzy. Składa się na nie 41 obiektów, 
fortyfikacyjnych, usytuowanych na terenach sąsiadujących z sobą gmin — Przemyśl, 
Krasiczyn, Orły,  Żurawica, Medyka.  

 
Pierścień wewnętrzny linii fortyfikacji Twierdzy Przemyśl objęty jest ochroną 

krajobrazową, w granicy strefy „C” (wyznaczonej pierścieniem wewnętrznym linii fortyfikacji 
Twierdzy)  -  wpis do Rejestru A 705/709 z 20 maja 1972 r. 

 
Tab. Nr 16 Wykaz obiektów Twierdzy Przemyśl wpisanych do rejestru zabytków 

Obiekt Ulica Datowanie Materiał Nr rejestru/data 

Fort 3 A KRUHEL”   
1854-1857. przebud. 1880. cz. zrujnowany 
ok.  1920-1930  

Ziemno -
murowany  

A-561   27.01.1993 

Fort 3 B KRUHEL”   ok. 1880 ziemny A-561   7.01.1993 
Koszary 3 pułku artylerii fortecznej  Mickiewicza  1910 - 1914  mur.  A-576    16.06.1984  

Koszary 45 pułku piechoty  
29 listopada i 
3 Maja  

1898 r  mur.  A-579    15.12.1983  

Koszary 10 batalionu pionierów  Okrzei  1896  mur.  A-578   ?  1983  
Zespół koszar 10 pułku piechoty  Słowackiego  1896  mur.  A-575   12.12.1983  
Zespół szpitala załogowego-kaplica  Słowackiego  1896. remont 1992  mur.  A-514   21.12.1992  

 
Linia Mołotowa - Na obszarze miasta zlokalizowane są 22 obiekty militarne wchodzące  
w skład radzieckich umocnień tzw. linii Mołotowa, pochodzące z II wojny światowej, 
zbudowane w latach 1939-1941. Linia była założeniem obronnym ciągnącym się wzdłuż 
granicy z III Rzeszą wytyczonej po podziale Polski, na mocy paktu Ribbentrop –Mołotow. 
Stanowiła tzw. Przemyski Rejon Umocnień - najbardziej na południe wysunięty odcinek linii. 
Lokalizacja obiektów powstała w oparciu o rzekę San zazwyczaj w odległości nie większej 
niż 100 m od rzeki. Obecnie obiekty znajdują się w różnym stopniu zachowania.  
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Stanowiska archeologiczne - Na terenie miasta występuje ponad 300 stanowisk 
archeologicznych o wybitnym znaczeniu w skali polskich miast. Najcenniejsze stanowiska 
znajdujące się na obszarze miasta posiadają wpis do rejestru zabytków. Obecnie jest ich 
osiem. 

 
Tab. Nr 17 Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie miasta Przemyśla wpisanych do rejestru 

L.p. Nazwa stanowiska 
Nr na 

obszarze 
Przemyśla 

Obszar 
AZP 

Rodzaj stanowiska Chronologia/Kultura 

1. Wzgórze zamkowe 
A-488 

1 ( 68) 108-84 1.gród z zabudową 
2. gród z zabudową  
3. zamek z zabudową 

1.okres wczesnośred. (X-XII w.) 
2. okres średniowiecza (XII-XV w.) 
3. okres nowożytny (XIV-XX w.) 

2. Wzniesienie -w 
południowej cz. miasta  –  

A-489 

3 (217) 109-84 1. kopiec ziemny, tzw. Tatarski, 
 -wzg. Przemysława, 
 -gródek strażniczy,  
-wzg. punkt obserwacyjny  

1. okres średniowieczny 
 i okres nowożytny 

3. Katedra obrz. łac. 
A-564 

 
 
 

22(88) 108-84 1. osada 
2. ślad osadnictwa 
3. osada 
- rotunda św. Mikołaja 
- cmentarzysko szkieletowe 
4Katedra 
- cmentarzysko przykościelne 

1. k. przeworska -okres wpływów 
rzymskich 
2. okres wczesnośred. 
(śr. faza) 
3. okres średniowieczny(XII/XIII-
XV w.) 
4. okres późnośredniowieczny i 
nowożytny 

4. Plac Czackiego 3 
A-562 

26(92) 108-84 1.osada 
2. miasto 

1. okres średniowieczny 
2.okres nowożytny 

5. ul. Słowackiego 
- dawna cegielnia Teicha 

A-122/123 

76(142) 108-84 1. obozowisko 
 

1.   przemysł wschodnio-grawecki - 
górny paleolit 

6. ul. Łukasińskiego 14,16,18 
– ul. Sierakowskiego 14 

A-115/554 

77(143) 108-84 1.osada 
2. osada 
3. ślad osadnictwa 
4. osada 
5.ślad cmentarzyska 
szkieletowego? 

1. KCWR – neolit 
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza 
3. okres wpł. rzymskich 
4.okres wczesnośredniowieczny (XI 
–XII w.) 
5. okres nowożytny? 

7. ul. Krasińskiego 7 
A-487 

88(149) 108-84 1. ślad osadnictwa 
2. Osada? 
3. cmentarzysko 
szkieletowe 
4. Osada 

1.okres lateński 
2 wczesnośred. (X/X-XI w.) 
3.wczesnośred. (XI-XII w.) 
4.wczesnośred. (XII-XIII w.) 

8. lewa terasa Wiaru 
Przekopana 

A-558 

123(180) 108-84 1. osada 
2. ślad osadnictwa 

1. okres wczesnośred. 
(XII – XIII w.) 
2. okres późnośred.? 

 
 
Panorama miasta 

Panorama starego miasta Przemyśla posiada wyjątkową wartość, co wpływa na 
wprowadzenie różnych form ochrony. Mając na uwadze, iż wszelkie działania w procesie 
kształtowania przestrzeni miasta przynoszą wymierny skutek w postaci efektów zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych, mający odzwierciedlenie w sposobie percepcji panoramy 
miasta, tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego szczególną uwagę  
i nacisk zostaje położony na formy i sposoby ochrony panoramy poprzez wykorzystanie 
obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony panoramy starego. 

 
Krajobraz   

Podstawową, obowiązująca od 1972 r. formą ochrony panoramy miasta i krajobrazu jest 
wpis do Rejsu Zabytków, który nakazuje ochronę krajobrazu wewnątrz pierścienia 
wewnętrznego Twierdzy Przemyśl. 

Na terenie miasta obowiązują następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 
D- Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, polegającej na ochronie pełnej struktury układu 

przestrzennego (tj. układu urbanistycznego wraz z zabytkowymi obiektami), 
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E- Strefa pośredniej ochrony konserwatorskie, polegającej na ochronie w zakresie 
zasadniczych elementów rozplanowania i skali zabudowy, 

F- Strefa ochrony krajobrazowej wyznaczona przez pierścień wewnętrznej linii fortyfikacji 
Twierdzy Przemyśl. 

Zarówno powyższe strefy ochrony konserwatorskiej, jak i ich zakres merytoryczny  
i przestrzenny zostały zapisane w „Decyzji w sprawie wpisania dobra do rejestru zabytków” 
pod numerem A-705 z dnia 20 maja 1972 roku.  

Dodatkowo przestrzeń miejska wraz z krajobrazem zostaje objęta ochroną w obrębie stref: 
K - strefy ochrony ekspozycji, 
OW- strefy ochrony archeologicznej. 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Przemyśla (przyjęte Uchwałą Nr 26/ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r) 
ustaliło strefy ochrony krajobrazu: 
� Strefa „C” - Pierścień wewnętrzny Fortów Twierdzy Przemyśl, nadrzędność ochrony 

krajobrazu miejskiego zgodnie z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Rzeszowie i Konserwatora Zabytków KL.II.-680/15/72 z dnia 20 maja 1972 r  
w sprawie ustanowienia stref ochrony konserwatorskiej A, B, C. z obowiązkiem analiz 
przestrzennych dla nowych zespołów architektonicznych, szczególnie w zakresie 
lokalizacji dominant architektonicznych. 

� Strefa „K ” – dla Jednostki Przestrzennej „I. - Stare Miasto” : 
- zakaz lokalizacji w jednostkach sąsiadujących ze Starym Miastem obiektów 

budowlanych i budowli przesłaniających, zniekształcających lub dominujących 
wyrazem architektonicznym lub plastycznym nad sylwetą Starego Miasta, 

- obowiązek analiz przestrzennych i krajobrazowych dla nowej zabudowy  
w jednostkach sąsiednich mogącej wpływać na sylwetę Starego Miasta. 

� Strefa „K” – dla Pierścienia Wewnętrznego fortów Twierdzy Przemyśl: 
- zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w pasie terenu szerokości 100 m od podnóża 

urządzeń fortecznych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
- sukcesywna likwidacja istniejących obiektów w strefie, kolidujących z ekspozycją 

obwałowań i urządzeń fortecznych, 
- zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej w strefie, bez zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 
- dopuszczenie korekty istniejącego zadrzewienia w porozumieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. 
Niezwykle ważną formą ochrony zasobów kulturowych miasta stanie się Park Kulturowy 

Twierdzy Przemyśl, obecnie znajdujący się w trakcie opracowania. Będzie on stanowił 
wyższą formę ochrony o znaczeniu ponadlokalnym, swoim zasięgiem obejmującą historyczne 
zasoby militarne Twierdzy Przemyśl nie tylko na terenie miasta ale także na terenie gmin 
sąsiednich. Tym samym ochroną zostaną objęte kompleksowo wszystkie elementy związane z 
twierdzą, co pozwoli na zachowanie całego organizmu architektury militarnej, zarówno 
obiektów, jak i dróg i innych licznych obiektów wspomagających a także przestrzeni wokół 
fortyfikacji wraz z zachowaną zielenią. Szeroki zakres ochrony znajdzie też przełożenie na 
bardzo ważne zagadnienie, jakim jest ochrona charakterystycznego krajobrazu fortecznego.  

Kolejne formy ochrony przewiduje Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego dotyczą one: 
a) szczególnej ochrony krajobrazu kulturowego (obszary przewidziane do objęcia 

różnorodnymi formami ochrony): 
• Krajobraz forteczny Twierdzy Przemyśl 
• Dolina Sanu (pow. grodzki Przemyśl) 
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b) utworzenia rezerwatów kulturowych o znaczeniu regionalnym i krajowym: 
• Przemyśl ( pow. grodzki) wczesnośredniowieczny gród, rotunda 

c) predysponowane do uznania za Pomniki Historii: 
• zespól historyczny, urbanistyczny miejski wraz z Twierdzą Przemyśl  

d) historyczne układy urbanistyczne przewidziane do szczególnej ochrony, rewaloryzacji, 
rewitalizacji i racjonalnego wykorzystania: 

• układ urbanistyczny Przemyśla 
 
Wszystkie formy ochrony zarówno już funkcjonujące jak i te, które zostaną 

zalegalizowane prawnie w najbliższej przyszłości wpływają na ograniczenia w sposobie 
kształtowania przestrzeni miasta. Wszelkie wpisy do rejestru zabytków wymagają 
bezwzględnego przestrzegania przepisów prawnych dotyczących tych obiektów, a wszelkie 
działania wymagają uzgodnień Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Przemyślu. 

 
 
3.1.14. Struktura i powiązania przyrodnicze obszaru. 

Struktura miasta: 
Obecną strukturę miasta tworzą: 

8) „JEDNOSTKA I. STARE MIASTO ” obejmująca: 
i) kwartał  I.1 . Stare Miasto: obejmujący historyczne centrum miasta z Rynkiem 

Miejskim i lokacyjnym układem ulic, 
j) kwartał I.2 . Zamek: obejmujący wzgórze zamkowe z zamkiem kazimierzowskim, 
k) 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, 

l) kwartał I.4 . Podzamcze: obejmujący zespół zabudowy willowej i wielorodzinnej od 
wzgórza zamkowego na północny – zachód do ul. Wybrzeże Piłsudskiego, 

m) 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, 

n) 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 
proaustriackich i po nasyp linii kolejowej w kierunku wschodnim, zabudowę  na 
zachód wzdłuż Sanu do klasztoru Ss. felicjanek i do ul. Grunwaldzkiej, 

o) kwartał I.7 . Koszary: obejmujący zespoły koszar proaustriackich w rejonie ulic: 
Okrzei i Zawiszy Czarnego oraz 3-go Maja i 29 – Listopada, 

p) kwartał I.8 . A – F .: obejmujący zespoły klasztorne na terenie Starego Miasta. 
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”. 

9) „JEDNOSTKA II. ŚRÓDMIE ŚCIE ” 
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. 
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Nastąpił wyraźny podział JEDNOSTKI II ŚRÓDMIEŚCIE na cztery podstrefy o różnych 
dominujących funkcjach i zawierający w sobie „dzielnice” tworzące mniejsze lecz 
wyodrębnione zespoły urbanistyczne: 
e) II.1. północno-zachodnią, w której poza charakterem wielofunkcyjnym dominuje 

funkcja intensywnego mieszkalnictwa zorganizowanego w formie osiedli 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, 
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. 
 

f) 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 na stokach 
Winnej Góry dla rekreacji 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 
ogólnomiejskich, przede wszystkim centrotwórczych, 

 Wyodrębnione dzielnice: 
− II.2. – WINNA GÓRA, 
− II.2. – PODWINIE, 
− II.2. – WILCZE 1. 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

91 
 

g) 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. 

h) 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 
przemysłowo - magazynowo - składowa w rejonie ulic: Jasińskiego, Batorego  
i Lwowskiej. W podstrefie zlokalizowana jest również Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska, stanowiąca zalążek planowanego Parku Technologiczno- 
Naukowego oraz zespół usług medycznych w Szpitalu Miejskim (dawniej Szpital 
Wojskowy) z kompleksem powojskowym wzdłuż ul. Słowackiego. 

 Wyodrębnione dzielnice: 
− II.4. –BAKOŃCZYCE 1, 
− II.2. –LWOWSKIE. 

 

10) 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. 
e) 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. 
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. 
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f) 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 
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. 
 

g) 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 planowaną 
obwodnicą południowo-wschodnią miasta (jako jej przedłużenie w kierunku 
zachodnim)  do skrzyżowania z ul. Sanocką (droga krajowa nr 28) oraz siecią dróg 
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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. 
 

h) 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 
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 
transgranicznej. 
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.  
 

11) PARK SPORTOWO – REKREACYJNY jest jednostką funkcjonalną obejmującą: 
− Część rzeki San od granicy zachodniej miasta do mostu im. Siwca, 
− Północne nabrzeże Sanu: w dzielnicy „Kmiecie”,  w Jednostce I. Stare Miasto  

i dzielnicy „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 
„Prałkowce”, przez Jednostkę I. Stare Miasto do  mostu im. Siwca w dzielnicy 
„Wilcze I”, z terenami sportowymi  i rekreacyjnymi od Sanu do ul. Sanockiej  
i Wybrzeża J. Piłsudskiego (z K.S.”Polonia„), tzw. „Oczkami Wodnymi”, stacją dolną 
wyciągu krzesełkowego, parkingiem, lodowiskiem, hotelem) i bulwarem nadsańskim, 

− Park Miejski w Jednostce I. Stare Miasto, 
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− 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 „Zielonka”. 
Park podlega stałej rozbudowie i przekształceniom dla rozwoju funkcji wiodącej  
i statusu ośrodka usług ponadlokalnych. 
 

12) 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, miejsce rekreacji.  
e) 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, 

− jest korytarzem ekologicznym  o znaczeniu krajowym. 
f) FUNKCJE O ZNACZENIU REGIONALNYM 

− jest uczestnikiem i beneficjentem regionalnego programu rozwoju produktu 
turystycznego „Dolina Błękitnego Sanu”. 

g) FUNKCJE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 
− jest źródłem zaopatrzenia w wodę miasta i poprzez sieci wodociągowe - gmin 

sąsiednich, 
− jest trasą spływów turystycznych, 

h) FUNKCJE  O ZNACZENIU LOKALNYM 
− razem z doliną Sanu stanowi główny korytarz przewietrzania miasta, 
− stanowi miejsce rekreacji, kąpielisko miejskie, akwen wędkarski. 
 

13) GŁÓWNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
c) KOMUNIKACJA DROGOWA 

Na główny system komunikacji drogowej składają się przebiegające przez miasto: 
− droga krajowa nr 28 (DK28): Zator – Sucha Beskidzka – Jordanów – Rabka Zdrój 

– Nowy Sącz – Grybów – Gorlice – Jasło – Krosno – Sanok – Bircza – Krasiczyn 
– Przemyśl – Medyka – granica państwa, 

− droga krajowa nr 77 (DK77) Lipnik – Sandomierz – Gorzyce – Stalowa Wola – 
Nisko – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław – Radymno – Przemyśl, 

− droga wojewódzka nr 884 (DW884) Przemyśl – Krzywcza – Dubiecko – 
Bachórzec – Bachórz – Dynów – Barycz – Domaradz, 

− droga wojewódzka  nr 885 (DW885) Przemyśl – Hermanowice - granica państwa, 
− drogi miejskie o klasie technicznej co najmniej zbiorczej. 

d) 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. 
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− proponowana do reaktywacji nieczynna linia kolejowa 102: Przemyśl – 
Malhowice – granica państwa – Niżankowice (Ukraina) – Chyrow (Ukraina) – 
granica państwa – Krościenko – Zagórz. 

 
Systemy przyrodnicze miasta: 
 
� Podstawowy system przyrodniczy miasta PSP tworzą: tereny naturalne i nieznacznie 

przekształcone o wysokiej bioróżnorodności, będące ostoją cennej flory i fauny, obszary 
prawnie chronione, parki, lasy, cmentarze, forty Twierdzy Przemyśl, a także pas 50m od 
koryta rzeki San, jako korytarz ekologiczny i korytarz przewietrzania miasta. 

� Uzupełniający system przyrodniczy miasta USP tworzą obszary o niepełnej 
różnorodności biologicznej: tereny rekreacji i wypoczynku, ogrody działkowe, tereny 
zainwestowane – głównie ekstensywnie, tereny w dolinie Sanu zagrożone powodzią.  

 
Za główny szkielet ekologicznej struktury przestrzennej miasta, w kształcie wskazanym  

w Studium, uznaje się Podstawowy system przyrodniczy (PPS) i uzupełniający system 
przyrodniczy miasta (USP).  

PSP i USP są strukturami przestrzennymi, wiążącymi ze sobą wartościowe i różnorodne 
tereny zieleni oraz fragmenty terenów otwartych i zainwestowanych, zapewniające 
powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. 

 
Powiązania przyrodnicze 

Powiązania przyrodnicze miasta Przemyśla z otoczeniem realizowane są głównie przez: 
� obieg wody – spływ podziemny i powierzchniowy, 
� cyrkulację atmosferyczną, 
� powiązania ekologiczne. 
 

Każdy system przyrodniczy funkcjonujący w krajobrazie ma strukturę węzłowo-pasmową, 
gdzie węzły stanowią zwarte, zazwyczaj wielkopowierzchniowe ekosystemy, o dużych 
walorach przyrodniczych, odznaczające się różnorodnością gatunków, naturalnością 
zbiorowisk, stabilnością, odgrywające rolę zasilającą w funkcjonowaniu systemu. Pasma 
(korytarze lub ciągi ekologiczne) natomiast stanowią strefy, których cechy przyrodnicze 
predysponują je do spełniania roli łączników między węzłami. Stanowią je najczęściej 
obniżenia dolinne, które z racji swej otwartości, pokrycia szatą roślinną i możliwości 
przepływu wody umożliwiają swobodniejszy przepływ informacji genetycznych i wymianę 
populacji, materii i energii. Ich rola w systemie jest więc bardzo znacząca. 

 
Tereny otwarte, cieki wodne, lasy i parki stanowią podstawowy element systemu 

przyrodniczego, który stwarza warunki do migracji fauny i flory, umożliwia prawidłowe 
przewietrzania miasta a także oddziałuje na poprawę warunków bioklimatycznych. Te 
niewielkie lokalne lecz stosunkowo liczne płaty ekosystemów, które zachowały jeszcze cechy 
naturalności aby prawidłowo spełniały funkcję powinny stanowić jednolity układ tworzący 
spójny korytarz ekologiczny. 

 

Głównymi funkcjami korytarzy ekologicznych są: 
� zmniejszenie stopnia izolacji „płatów” krajobrazowych i ułatwienie przemieszczanie 

się roślin i zwierząt, 
� tworzenie tzw. efektu bariery półprzepuszczalnej, modyfikowanie odpływu 

powierzchniowego i podziemnego, działania wiatru, wywiewania gleby, 
przemieszczania aerozoli, bierne przemieszczanie organizmów, 
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� siedliskowe dla specyficznych grup gatunków, 
� wzbogacające i regulujące oddziaływanie na otaczające tło (umożliwiają 

przemieszczanie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi, dzięki czemu zostaje 
zachowana równowaga ekologiczna i bioróżnorodność). 

 

Powiązania przyrodnicze miasta wynikają przede wszystkim z istnienia prawnie 
zatwierdzonych obszarów chronionych, tworzących na terenie miasta wyraźne strefy.  

 
Głównym łącznikiem ekologicznym Przemyśla jest rzeka San, która zapewnia powiązania 

przyrodnicze z kompleksami leśnymi Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego (część  
z nich wchodzi w skład obszarów chronionych Natura 2000) oraz terenami otwartymi wokół 
miasta. 

Rzeka San - korytarz ekologiczny o randze krajowej, powiązany z lokalnym systemem 
przyrodniczym, powinien być traktowany jako priorytetowy w kształtowaniu łączności 
ekologicznej obszaru Przemyśla. Dolina Sanu stanowi jednocześnie główny korytarz 
przewietrzania  miasta. 
 

Powiązania przyrodnicze z otoczeniem Przemyśl posiada poprzez: 
� cieki wodne - San, Wiar, Średnica, potok Kruhelski, Kurcianka, Ług, potok Malinowy, 

Jawor i Sielec, 
� Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Obszary Natura 2000; „Rzeka San”, „Pogórze Przemyskie”, Ostoja 
Przemyska”, 

� zadrzewione, zakrzewione doliny, – lokalne korytarze ekologiczne powiązane z obszarem 
Natura 2000 "Rzeka San" - mającym znaczenie dla Wspólnoty, 

� lasy i tereny leśne, 
� parki, 
� tereny otwarte użytkowane rolniczo, 
� zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne, 
� zieleń przydomową. 
 

Efektywność funkcjonowania korytarzy (ciągów) przyrodniczych zależna jest przede 
wszystkim od potencjału biologicznego ekosystemów tworzących ciąg przyrodniczy oraz od 
ciągłości przebiegu i nawiązania do potencjału ekosystemów zasilających. Lokalne korytarze 
powinny być chronione przed przerywaniem lub osłabianiem ciągłości, gdyż zabezpieczają 
równowagę ekologiczną w obrębie miasta. Istnieje konieczność ochrony i kształtowania tych 
powiązań przyrodniczych. 

Osuszanie i zabudowywanie dolin rzek, potoków oraz ich kanalizowanie, znacząco 
pogarsza naturalny potencjał biotyczny środowiska i niszczy jego naturalną odporność. 
Niewłaściwe zagospodarowywanie dolin, wprowadzanie wysokiej zabudowy, przegradzanie 
dolin źle posadowionymi mostami niszczy ciągłość ekologiczną systemu przyrodniczego 
miasta. 
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3.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń projektu 
Studium 

 
Założenia studium mają na celu generalną poprawę stanu środowiska i pozytywny wpływ 

na zdrowie człowieka.  
Przy braku realizacji ustaleń zarówno w sferze zasad zagospodarowania jak  

i dyspozycji przestrzennej oraz ochronie środowiska można się spodziewać pewnych 
zmian w funkcjonowaniu środowiska. 

 
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji studium to: 

� presja na tereny biologicznie czynne, a w konsekwencji ich stała utrata, 
� postępujące zainwestowanie terenu, 
� ograniczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
� kurczenie się przestrzeni biologicznie czynnej, 
� presja na tereny niekorzystne fizjograficznie dla budownictwa mieszkaniowego 

(osuwiskowe i zalewowe), 
� obniżenie walorów krajobrazowych poprzez chaotyczną lokalizację obiektów 

realizowaną bez zasad zachowania ładu przestrzennego, 
� brak lub niewłaściwe, niezgodne z zasadami ochrony środowiska, zagospodarowanie 

terenów rekreacyjnych, 
� zubożenie różnorodności biologicznej poprzez nadmierną antropopresję, 
� zubożenie zasobów środowiska naturalnego, szczególnie przyrody ożywionej, 
� zwiększenie uciążliwości hałasu wobec zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż dróg 

wobec błędnej lokalizacji terenów mieszkaniowych oraz ze względu na brak 
przepustowości dróg. 

� degradacja gleb na skutek wprowadzania nowej niezorganizowanej zabudowy, 
� obciążenie środowiska ściekami i odpadami bytowymi, 
� wzrost zapotrzebowania na wodę i pozostałe media, 
� wzrost zanieczyszczenia wód i gleby z terenów nowo zainwestowanych z powodu braku 

ustaleń odnośnie gospodarki ściekowej,  
� zmiana warunków przyrodniczych (klimatu, warunków wodnych, warunków 

aerosanitarnych, 
� zagrożenie ciągłość połączeń ekologicznych, 
� niekontrolowana zabudowa może uaktywnić procesy osuwiskowe na obszarze. 
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4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJ ĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM  

 
Stan środowiska w mieście Przemyślu, w oparciu o dane, uzyskane w 2012 roku  

w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ), a także wyniki 
kontroli przeprowadzonych w 2012 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie, w zakładach zlokalizowanych na terenie miasta, przedstawiono w niniejszym 
opracowaniu, w rozdziale 3. 

Z posiadanych informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych  
komponentów środowiska wynika, że największym problemem dla miasta jest stale 
występujące, ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, 
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10. Problem jest także przekraczanie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, na drogach krajowych terenach starej, zwartej zabudowy mieszkaniowej.  

 
Środowisko przyrodnicze w obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem nie jest  

w stanie pierwotnej równowagi ekologicznej. Zmiany spowodowane są postępującym 
zainwestowaniem obszaru miasta, wpływającym na zmianę funkcjonowania środowiska  
w jego granicach. 

 
Do obszarów objętych znaczącym oddziaływaniem należy zaliczyć tereny, w których 

zostały przekroczone lub zostaną przekroczone w wyniku realizacji ustaleń projektu Studium 
dopuszczalne normy środowiskowe pogarszające stan środowiska oraz warunki zdrowia  
i życia ich mieszkańców. 

 
Główne obszary objęte występowaniem znacznych oddziaływań to: 
1. tereny położone w strefie planowanych inwestycji produkcyjnych, składów, magazynów; 
2. tereny położone w strefie planowanych inwestycji usługowych; 
3. tereny położone w strefie planowanych inwestycji mieszkaniowych; 
4. tereny położone w strefie planowanych inwestycji komunikacyjnych; 
5. tereny położone w strefie planowanych inwestycji infrastruktury technicznej (budowa 

sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej  oraz elektroenergetycznej); 
6. tereny położone w strefie planowanych inwestycji eksploatacji powierzchniowych. 

 
W obrębie terenów objętych znacznym oddziaływaniem dojdzie do trwałych przemian 

środowiska w postaci przekształceń powierzchni, wymiany gruntów, zmian stosunków 
wodnych w tym ograniczenia procesów infiltracji.  

Skutkiem budowy lub przebudowy dróg będzie wzrost natężenia ruchu pojazdów. 
Największe oddziaływanie zakłada się od budowanej południowo - wschodniej obwodnicy 
miasta Przemyśla. Przy założeniu poprawy nawierzchni jezdni, uciążliwości akustyczne 
 i wibracyjne zostaną złagodzone.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, pomimo powodowania trwałych 
przekształceń środowiska, korzystnie oddziaływają na poprawę stanu jakościowego 
środowiska przyrodniczego, szczególnie realizacja kanalizacji sanitarnej. 

 
Projekt Studium odpowiadając na potrzeby społeczne, wyznacza nowe tereny 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, zabudowę rekreacyjną, 
usługową oraz produkcyjną. Tereny zabudowy położone są głównie w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszarów, gdzie zachodzą już procesy urbanizacyjne. Proponowana zabudowa 
lokalizowana jest zarówno w sposób liniowy przy głównych ciągach komunikacyjnych jak  
i w postaci większych przestrzennie obszarów. 
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Generalnie większość terenów wyznaczona w projekcie Studium została już wyznaczona 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt Studium 
adaptuje przesądzenia wynikające z obowiązującego prawa miejscowego, prócz sytuacji 
wynikających z przepisów odrębnych. 

W obszarze miasta występują tereny zalewowe i osuwiskowe. W celu ochrony mienia  
i ludzi obszary zagrożone powodzią oraz osuwania się mas ziemnych wyłącza z możliwości 
urbanizacji, mimo iż obowiązujące prawo przeznacza je do zabudowy. 

Miasto Przemyśl zostało przeznaczone, na etapie prawa miejscowego (mpzp), do 
urbanizacji, z wyłączeniem większych kompleksów leśnych, doliny rzeki San oraz  dolin 
potoków, pełniących rolę korytarzy ekologicznych miasta.  

Projekt Studium... poszerzył istniejącą strefę urbanizacji - głównie pod zabudowę 
mieszkaniową. Nowe tereny urbanizacyjne powstaną kosztem terenów otwartych, głównie 
użytków rolnych. 

Projekt poszerzył i uporządkował przestrzennie system przyrodniczy miasta - podstawowy 
i uzupełniający, tak by nie przerywać jego ciągłości. 
 
Wykaz zakładów eksploatujących instalacje kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których Wojewoda Podkarpacki jest właściwy do wydania decyzji 
administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska  

na terenie miasta Przemyśla 
(Poniższa lista nie rozstrzyga ostatecznie o właściwości wojewody do wydawania decyzji administracyjnych 
ustalających warunki korzystania ze środowiska, odzwierciedla jedynie aktualny stan wiedzy o istniejących na 
terenie województwa instalacjach. Ostateczne ustalenie właściwości spoczywa na władającym instalacją) 
Lp. Zakład / Przedsięwzięcie powiązane 

technologicznie z zakładem w 
kompetencji wojewody / 

Korzystający ze środowiska 
(jednostka organizacyjna 

przedsiębiorstwa) 

Przedsięwzięcie/ Podstawa 
prawna kwalifikacji 
przedsięwzięcia do 

kompetencji wojewody 
1. Składowisko odpadów komunalnych w 

Przemyślu 
Zakład Usług Komunalnych 

ul. Piastowska 22,  
37-700 Przemyśl 

Unieszkodliwianie odpadów 
innych niż niebezpieczne  

i obojętnych 
§2 ust. 1 pkt 41 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2004r. 

Dz. U. Nr 257 poz.2573 
2. Wojewódzki Szpital w Przemyślu 

ul. Monte Cassino 18, Przemyśl 
Wojewódzki Szpital  

w Przemyślu 
ul. Monte Cassino 18, 

37- 700 Przemyśl 

Unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych §2 ust. 1 

 pkt 39 
Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 09.11.2004r. 
Dz. U. Nr 257 poz.2573 

3. FIBRIS S.A., 
ul. Ofiar Katania 17, Przemyśl 

FIBRIS S A 
ul. Ofiar Katynia 17 

37-700Przemyśl 

Wytwarzanie masy włóknistej 
z drewna 

§2 ust. 1 pkt 19 
Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 09.11.2004r. 
Dz. U. Nr 257 poz.2573 

4. Oczyszczalnia ścieków 
ul. Piaskowa, Przemyśl 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. 
ul. Rokitniańska 4 
37-700 Przemyśl 

Oczyszczanie ścieków 
§2 ust 1 pkt 38 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2004r. 

Dz. U. Nr 257 poz.2573 
5. Zakład Wyrobów Powlekanych 

SANWIL S.A. 
ul. Lwowska 52, Przemyśl 

Zakład Wyrobów 
Powlekanych 
SANWIL S.A. 
ul. Lwowska 52 

Instalacja do powierzchniowej 
obróbki substancji  
z wykorzystaniem 
rozpuszczalników 
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37-700 Przemyśl organicznych 
§2 ust. 1 pkt 16 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2004 
r. Dz. U. Nr 257 poz.2573 

6. Jednostka Wojskowa Nr 1947 
ul. Okrzei 3, Przemyśl 

Jednostka Wojskowa Nr 1947 
ul. Okrzei 3, 

37-700 Przemyśl 

Przedsięwzięcie na terenach 
zamkniętych 

art.378 pkt 2 ust.2 ustawy 
z dnia 27.04.2001r. Poś 
Dz.U.Nr.62,poz. 627 

7. Bieszczadzki Oddział Straży 
Granicznej 

ul. Mickiewicza 34, Przemyśl 

Bieszczadzki Oddział Straży 
Granicznej 

ul. Mickiewicza 34, 
37-700 Przemyśl 

Przedsięwzięcie na terenach 
zamkniętych 

art.378 pkt 2 ust.2 ustawy 
z dnia 27.04.2001r. Poś 
Dz.U.Nr.62,poz. 627 

 
Na terenie miasta występują zakłady, które uzyskały pozwolenia zintegrowane, są to 

przedsiębiorstwa wymienione poniżej. 
 
Przedsiębiorstwa ustalone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, które 
podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 31.12.2012r. 
 
1. Ciepłownia zakładowa /FIBRIS SA w Przemyślu 

� Punkt 1w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 26.07.2002r. 
� Rodzaj instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego - W przemyśle 

energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt: 
� Organ wydający pozwolenie  - Prezydent Miasta Przemyśla 
� Data wydania pozwolenia  - 30.06.2006 r. 
� Termin obowiązywania pozwolenia  - 30.06.2015 r. 

2. Ciepłownia / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu-
Ciepłownia Zasanie 
� Punkt 1w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 26.07.2002r.   
� Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego - W przemyśle 

energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt: 
� Organ wydający pozwolenie Prezydent Miasta Przemyśla 
� Data wydania pozwolenia 20.01.2005r. 
� Termin obowiązywania pozwolenia 20.01.2015r. 

3. Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Piastowskiej / Zakład Usług Komunalnych 
w Przemyślu 
� Punkt 5.2w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 26.07.2002r. 
� Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego – do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3tony na 
godzinę 

� Punkt 5.3w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 26.07.2002r.  
� Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego do unieszkodliwiania,  

z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności  
przetwarzania ponad 50 ton na dobę 

� Punkt 5.4w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 26.07.2002 r. 
� Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego do składowania 

odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad  
10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton 
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� Organ wydający pozwolenie - Marszałek Województwa Podkarpackiego 
� Data wydania pozwolenia - 5.11.2007 r. 
� Termin obowiązywania pozwolenia 5.11.2017r. 

4. SANWIL Polska Sp. z o.o. w Przemyślu - Instalacja do produkcji wyrobów powlekanych 
na bazie poliuretanów i polichlorku winylu 
� Punkt 6.9 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 26.07.2002r. 
� Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego - do powierzchniowej 

obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę 
lub po nad 200 ton rocznie, 

� Organ wydający pozwolenie - Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
� Data wydania pozwolenia 16.04.2007r., 
� Termin obowiązywania pozwolenia 16.04.2017r. 

 
Na terenie miasta Przemyśla znajdują się zakłady, w których ze względu na rodzaj i ilości 
przechowywanych substancji niebezpiecznych może dojść do poważnej awarii, są to: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu – ze względu na chlor 
(ok. 15 ton), 
SANWIL Polska Sp. z o.o.  - ze względu na gazy technologiczne, ciecze żrące i trujące  (ok. 
200 ton), 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie", - ze 
względu na kwas solny (ok. 6 ton), 
Zakład Automatyki POLNA S.A.- ze względu na kwasy i cyjanek  (ok. 1 ton). 
 
Zakłady te nie figurują w wojewódzkim rejestrze zakładów o dużym ryzyku  
i o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 
 

Określenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń Studium,  
w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę powietrze, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz 
zależności między wymienionymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 
elementy wynikający z nakazu art. 51 ust.1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 
został przedstawiony w rozdziale 7. 
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5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE  
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM, W SZCZEGÓLNO ŚCI 
DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRO NIE 
PRZYRODY 

 
Cele ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), są realizowane przez uwzględnianie wymagań ochrony 
przyrody w projekcie Studium oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej na tym 
terenie. 

Projekt Studium, na obszarze miasta, wyróżnia obszary i obiekty o ustalonych formach 
ochrony przyrody, na mocy obowiązujących przepisów. Ich ochrona musi odbywać się 
poprzez respektowanie w pełni zasad ochrony zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz aktach prawnych ustanawiających poszczególne formy ochrony. 
 
1. Rezerwaty Przyrody -  2 o łącznej powierzchni 2,11 ha  
a) Rezerwat „Winna Góra”  - rezerwat florystyczny, o powierzchni 0,10 ha, uznany za 

rezerwat przyrody Zarządzeniem  Nr. 263  Ministra Leśnictwa z dnia 20.listopada 1954 r. 
(M.P. Nr 119, poz. 1684 z 22.12.1954r.) Ochronie podlega naturalne stanowisko wisienki 
karłowatej Cerasus fruticosa, która jako relikt okresu holoceńskiego osiąga w Polsce 
północne granice swojego występowania.  
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody (dz. Urz. Woj. Podk. 03.110.1679). wprowadza  zmiany dotyczące 
zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu: 
Według powyższego aktu prawnego na obszarze rezerwatu zabrania się: 

1) polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, niszczenia 
nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj, 

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego 

zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, 
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną, 
5) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli służą one innym celom niż 

ochrona przyrody, 
6) wydobywania skał, minerałów, 
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 
8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu 

poza miejscami wyznaczonymi, 
9) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej, a także rolniczej, hodowlanej lub 

chowu zwierząt, 
10) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części, 
11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do 

tego wyznaczonymi, 
12) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 
13) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi, 
14) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych 

z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objętych 
ochroną, 

15) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
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16) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, 
17) prowadzenia badań naukowych bez zgody wojewody, 
18) wprowadzania gatunków roślin i zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania, 
19) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 
 

Rezerwat miał opracowany, przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  
w Przemyślu, Plan Urządzenia Gospodarstwa Rezerwatowego na okres od 1988.01.01 do 
1997.12.31.  

W Planie stwierdzono, że przyjęta w Zarządzeniu tworzącym rezerwat forma 
ochrony rezerwatu – ochrona ścisła wydaje się być niewłaściwa. Zbiorowiska roślinne, 
w których rośnie wisienka mają charakter stepowy i dla ich zachowania i ochrony 
niezbędne jest przeprowadzenie pewnych zabiegów pielęgnacyjnych.  
W wyniku prac przeprowadzonych do w/w Planu stwierdzono, że: 
1) Kserotermiczne zbiorowiska roślinne narażone są w znacznym stopniu na zmiany 

wynikające z naturalnej sukcesji, zmierzającej w kierunku wytworzenia zwartych 
zarośli i lasu, 

2) Pod wpływem działalności człowieka (np. zanieczyszczenia atmosfery i gleby, 
bliskiego sąsiedztwa gruntów uprawnych) naturalne zbiorowiska kserotermiczne 
przechodzą często w zbiorowiska synantropijne najczęściej z rzędu Onopordetalia, 
Epilobietalia angustifolii czy Plantaginetalia maioris, 

3) W celu zabezpieczenia rzadkich zbiorowisk kserotermicznych w rezerwatach o 
charakterze stepowym stosować należy wielokrotnie specjalne zabiegi ochronne, 
polegające na wycinaniu niepotrzebnych drzew i krzewów. 

Niewielka powierzchnia rezerwatu jest enklawą wśród otaczających go terenów 
rolniczych, ogródków działkowych i terenów zabudowy. Ze względu na powyższe teren 
rezerwatu narażony jest na zmiany wywołane wpływem terenów sąsiednich. 

Powyższy Plan nie został usankcjonowany prawnie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zarządzeniem Nr 40/10  

z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanowił zadania ochronne dla rezerwatu „Winna Góra”.  
Wśród zadań ochronnych wytypowano następujące sposoby ochrony czynnej: 
� Koszenie – ręczne wykonywane z taką częstotliwością, aby wysokość nie przekraczała 

40 cm, wraz z usunięciem biomasy poza teren rezerwatu, 
� Ograniczenie ekspansji zarośli krzewiastych i roślin synantropijnych przez: 
− sukcesywne ręczne wycinanie i karczowanie zagajników i zadrzewień z terenu 

rezerwatu, z wywiezieniem biomasy, 
− usuwanie gatunków obcych. 
� Wzmacnianie populacji Prunus fruticosa – pielęgnacja i uzupełnianie sadzonek 

wisienki karłowatej (wyhodowanych z nasion pochodzących z terenu rezerwatu). 
Zarządzenie dot. zadań ochronnych dla rezerwatu „Winna Góra”. nie zostało 
opublikowane. 

 
b) Rezerwat „Jamy” – florystyczny, o powierzchni 2,01 ha uznany Zarządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995r. 
(Monitor Polski Nr 5, poz. 79 z 1995 r.). Celem ochrony w obiekcie jest zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych stanowiska lnu austriackiego Linum austriacum. 
Według powołującego aktu prawnego na obszarze rezerwatu zabronione jest: 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania roślin, 
2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, 
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości , innego 

zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza, 
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4) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 
5) zakłócania ciszy, 
6) palenia ognisk, 
7) stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, 
8) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych  

i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków i tablic oznaczających 
przebieg linii granicy państwowej oraz pasa drogi granicznej, znaków drogowych  
i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

9) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę,  
z wyjątkiem służb ochrony przyrody, użytkowników, w których zarządzie pozostaje 
obszar rezerwatu przyrody, oraz Straży Granicznej. 
Zakazy nie dotyczą: 

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody, 
2)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z ochroną granicy 

państwowej, bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową, 
3) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną  
w przypadku potrzeby likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych  
w planie ochrony. 

Rezerwat, ze względu na małą powierzchnię i położenie w otoczeniu dróg i zabudowań 
oraz brak naturalnej otuliny, narażony jest na działanie niekorzystnych czynników 
antropogenicznych. Najistotniejszym czynnikiem zagrażającym trwałości najcenniejszych 
przyrodniczo elementów rezerwatu jest działalność człowieka. Niekorzystna ingerencja 
polega głównie na wydeptywaniu ścieżek, zaśmiecaniu terenu rezerwatu oraz jego 
bezpośredniego sąsiedztwa, pozyskiwaniu roślin w celach ozdobnych, wykorzystywaniu 
terenu rezerwatu w celach rekreacyjnych. 

W 2001 r. oraz w 2002r., na terenie rezerwatu przeprowadzono prace 
fitosocjologiczne, które miały być wstępem do Planu ochrony rezerwatu „Jamy” na lata 
2003 – 2022. Plan został opracowany lecz nie został usankcjonowany prawnie.  

Dla utrzymania bądź stworzenia właściwych warunków rozwoju dla głównego 
przedmiotu ochrony (lnu austriackiego) ustanowiono zadania ochronne dla rezerwatu 
„Jamy” - Zarządzeniem Nr 39/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 
rezerwatu „Jamy”. Zadania ustanowiono na 4 lata. Zarządzenie nie zostało opublikowane. 
 

W Projekcie Studium dla rezerwatów „Winna Góra” i „Jamy”: 

- Utrzymuje się dotychczasowe formy ochrony prawnej obiektów i obszarów chronionych 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody w postaci rezerwatów „Winna Góra” i „Jamy”. 

- Inne niż dotychczasowe użytkowanie terenów rezerwatów jest wykluczone. 

- W bezpośrednim sąsiedztwie zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, które 
mogłyby stanowić poważne zagrożeniem dla warunków siedliskowych form objętych 
ochroną. 

- Dla w/w rezerwatów należy wnioskować do właściwych organów w sprawie 
opracowania planów ochrony rezerwatowej. 

- Do czasu opracowania planów ochrony rezerwatowej, obowiązują zasady 
zagospodarowania określone w uchwałach i rozporządzeniach powołujących rezerwaty  
i opublikowanych w następujących aktach prawnych „Winna Góra”  
(M. P. Nr 119, poz. 1684, 1954 r. i Dz. Urz. Woj. Podk. 03.110.1679), „Jamy” -  
(M.P. Nr 5, poz. 79, 1995 r.). 
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Zgodnie z ustaleniami Studium na terenie rezerwatów obowiązuje bezwzględne 
zachowanie walorów przyrodniczych oraz zakaz wszelkich działań inwestycyjnych. Inne niż 
dotychczasowe użytkowanie terenu rezerwatów jest wykluczone. 

 
2. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 

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, ze zm.). 

Na terenie miasta zajmuje powierzchnię ok. 91,67 ha. 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr XXXIX/792/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17*, poz. 100). 

W powyższej Uchwale ustalono następujące szczególne cele ochrony Parku:  
1. dla ochrony przyrody nieożywionej:  

1) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących 
świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów  
o charakterze antropogenicznym; 

2) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zachowanie 
warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz zachowanie 
reliktowych zabytków przyrody nieożywionej; 

3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi; 
4) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych 

obiektów przyrody nieożywionej; 
5) osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,  

2. dla ochrony przyrody ożywionej:  
1) szaty roślinnej:  

a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, 
rzadkich i zagrożonych; 

b) zachowanie pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup 
systematycznych; 

c) ograniczanie procesu neofityzacji flory; 
d) zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności 

naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z 
tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie 
wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów 
ekosystemów,  

2) dla ochrony fauny:  
a) zachowanie pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich 

grup systematycznych; 
b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, 

rzadkich i zagrożonych; 
c) zachowanie korytarzy ekologicznych;  

3) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,  
3. dla ochrony dóbr kultury:  

1) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza dworów, 
kościołów, kapliczek przydrożnych; 

2) zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii 
regionu, w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych; 

3) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa 
drewnianego, oraz obiektów wykonanych ze skał fliszowych, 
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4) zachowanie i udostępnianie parków miejskich i wiejskich (podworskich); 
5) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury 

wiejskiej; 
6) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie i 

restauracji jego charakterystycznych elementów; 
7) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, 

krajoznawczych i edukacyjnych.  
4. dla ochrony walorów krajobrazu:  

1) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego 
wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej; 

2) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych; 
3) zachowanie istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami 

fizjonomicznymi i wiązaniami ekologicznymi.  
 
Na obszarze Parku wprowadzono zakazy:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
2) 

z wyłączeniem 
przedsięwzięć, o których mowa w art.17 ust 3 ustawy o ochronie przyrody; 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 
ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych; 

4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 
rzek San, Wiar, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników 
wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia 
wody w zbiorniku; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10) organizowania rajdów motorowych i samochodowych.  

 
Zgodnie z ustaleniami Studium utrzymuje się dotychczasowe formy ochrony prawnej 

Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. 
Na terenie Parku Krajobrazowego obowiązują zasady zagospodarowania określone  

w rozporządzeniach i uchwałach powołujących Park Krajobrazowy i opublikowanych  
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w następujących aktach prawnych (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17, poz. 100, ze zm.), 
(Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17*, poz. 100). 

 
3. Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Utworzony Uchwałą Nr XX/148/87 WRN z 25 czerwca 1987 r. w sprawie szczegółowego 
zasięgu granic oraz zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
woj. Przemyskiego.  

Na terenie miasta zajmuje powierzchnię ok. 145 ha. 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest. rozporządzenie Nr 65 Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 94, poz. 1585, zm.  
Nr 149, poz. 2435), zmienione uchwałą Nr LII/1002/10  Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 2010.107.1965) 
zmieniająca Rozporządzenie Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005r  
w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi na terenie Obszaru: 
1. zakazuje się:  

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 
 i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych;  

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy tych części Obszaru, dla których 
dopuszczono w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego możliwość lokalizowania 
obiektów budowlanych. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1  pkt 5 i 6 nie dotyczą:  
1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
dla których w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy 
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z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wykazano brak znacząco negatywnego 
wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu, 

2)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. 

 
Zgodnie z ustaleniami Studium utrzymuje się dotychczasowe formy ochrony prawnej 

Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Na terenie Obszaru obowiązują zasady zagospodarowania określone w i uchwałach  

i rozporządzeniach powołujących Obszar i opublikowanych w następujących aktach 
prawnych (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 94, poz. 1585, zm. Nr 149, poz. 2435), (Dz. Urz. Woj. 
Podk. 2010.107.1965)). 

 
4. Obszary Natura 2000 – 3 obszary; 1 obszar ptasi, 2 siedliskowe. 
a) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pogórze Przemyskie” kod PLB180001, obszar 

wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r. 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 2011 r., Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358  
z późn. zm.). 
W granicach miasta zajmuje powierzchnię ok. 183, 5 ha. 

Obszar wyznaczony dla ochrony 21 gatunków ptaków wymienionych w załączniku  
I Dyrektywy ptasiej: Bączek zwyczajny Ixobrychus minutus, Bocian czarny Ciconia 
nigra,Bocian biały Ciconia ciconia, Trzmielojad Pernis apivorus, Orlik krzykliwy Aquila 
pomarina, Orzeł przedni Aquila chrysaetos, Jarząbek Bonasa Banasia, Derkacz Crex 
crex Żuraw Grus grus, Puchacz Bubo Bubo, Sóweczka Glaucidium passerinum, 
Puszczyk uralski Strix uralensis, Włochatka Aegolius funereus, Zimorodek Alcedo atthis, 
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus, Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, 
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, Jarzębatka Sylvia nisoria, Muchołówka mała 
Ficedula parva, Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, Gąsiorek Lanius collurio. 

W obszarze występują także inne gatunki z zał. I dyrektywy, jednak ich populacja 
została w aktualnym SDF uznana za nieznaczącą. Będzie to przedmiotem weryfikacji w 
ramachprac nad projektem PZO. Są to: Bielik Haliaeetus albicilla, Gadożer Circaetus 
gallicus, Błotniak stawowy Circus aeruginosus, Błotniak zbożowy Circus cyaneus, 
Błotniak łąkowy Circus pygargus, Rybołów Pandion haliaetus, Zielonka Porzana parva, 
Łęczak Tringa glareola, Rybitwa białowąsa Chlidonias hybryda, Dzięcioł czarny 
Dryocopus martius, Dzięcioł średni Dendrocopos medius, Dzięcioł białoszyi 
Dendrocopos syriacus. 

b) Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Przemyska” kod PLH 180012, zatwierdzony, jako 
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE  
z dnia 12 grudnia 2008 r. 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 13.02.2009 r.); 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 2011 r. 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 8.2.2011). 
W granicach miasta zajmuje powierzchnię ok. 183, 5 ha. 
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Według Standardowego Formularza Danych (SDF) przedmiotami ochrony jest: 
� 6 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy siedliskowej: dominuje 
żyzna buczyna karpacka (kod 9130) - 40% powierzchni obszaru, grąd 
subkontynentalny (9170) - ok. 13%, lasy i zarośla łęgowe (91E00 - ok. 0,6%, 
jaworzyny (9180) – rzadkie siedliska przyrodnicze występujące na stromych 
wilgotnych stokach. Z siedlisk nieleśnych, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (6510) - ok. 6%. Obecność torfowisk alkalicznych (7230) oraz muraw 
kserotermicznych (6210) – w okolicach wsi Rybotycze i Makowa. 

� 18 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy siedliskowej;  w tym: 
- 4 gatunki ssaków: wilk Canis lapus, ryś Lynx lynx, bóbr Castor fiber i wydra 

Lutra Lutra; obszar może okazać się ważny także dla niedźwiedzia Ursus arctos 
oraz nietoperzy: mopka Barbastella barbastellus i nocka dużego Myotis myotis. 

- 3 gatunki płazów: traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka karpackia 
Triturus montandoni i kumak górski Bombina variegata. 

- 4 gatunki ryb: brzanka Barbus peloponnesius, głowacz białopłetwy Cottus gobio, 
kiełb kesslera Gobio kessleri oraz minog strumieniowy Lampetra planeri. Bytują 
tu również nieznaczące populacje gatunków ryb chronionych; boleń Aspius 
aspius, różanka Rhodeus sericeus amarus oraz koza złotawa Sabanejewia aurata.  

- 7 gatunków bezkręgowców: 
• Motyle: czerwończyk nieparek Lycaena dispar, barczatka kataks Eriogaster 

catax, krasopani hera Callimorpha quadripunctaria, szlakoń szafraniec Colias 
myrmidone. 

• Owady: zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus, zagłębek bruzdkowany 
Rhysodes sulcatus oraz ponurek Schneidera Boros schneideri, biegacz 
urozmaicony Carabus variolosus. 

Wśród  bezkręgowców, weryfikacji wymagają informacje o występowaniu małża 
skójki gruboskorupowej Unio crassus, motyla modraszka nausitous Maculinea 
nausithous, motyla modraszka telejusa Glaucopsyche Telesiu, chrząszczy 
saproksylicznych – pachnicy dębowej Osmoderma eremita, kozioroga dębosza 
Cerambyx cerdo oraz jelonka rogaczaLucanus cervus.  

W zbliżonych do naturalnych fragmentach puszczy karpackiej, na leżących w potokach, 
grubych kłodach martwych jodeł, spotkać można, nie ujęty w SDF, mech – relikt lasów 
pierwotnych, bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (załącznik II Dyrektywy siedliskowej). 

Nowe dane wskazują na potrzebę uzupełnienia list o 1 typ siedliska przyrodniczego, 1-3 
gatunków ssaków, co najmniej 3 gatunki bezkręgowców i 1 gatunek rośliny. 
c) Obszar ochrony siedlisk „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. L 43 z 13/02/2009). 
Obszar obejmuje odcinek środkowego Sanu, podgórskiej rzeki o naturalnych brzegach  
i słabo przekształconym korycie pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem.  
W granicach miasta zajmuje powierzchnię ok. 62,1 ha. 

Według Standardowego Formularza Danych (SDF) w obszarze ochronie podlega  
6 gatunków ryb z załącznika II Dyrektywy siedliskowej: minóg strumieniowy Lampetra 
planeri, kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus, boleń Aspius aspius, głowacz biało płetwy 
Cottus gobio, brzanka Barbus peloponnesius oraz kiełb Kesslera Gobio kessleri.  

Obszar jest miejscem występowania największej w Polsce populacji kiełbia Kesslera, 
która prawdopodobnie stanowi około 80% całej populacji tego gatunku w naszym kraju. 
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Siódmym gatunkiem podlegających ochronie jest skójka gruboskorupowa Unio crassus 
– małż z rodziny skójkowatych Unionidae. 

 
Plany Zadań Ochronnych (PZO) dla Obszarów Natura 2000 

Nadzór nad Obszarami Natura 2000 sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, który 20013 r.  przystąpił do sporządzenia Projektu Planu Zadań Ochronnych 
(PZO) dla OSO „Pogórze Przemyskie” SOO „Pogórze Przemyskie” i SOO „Rzeka San”. 
PZO sporządza się na okres 10 lat, jest ustanawiany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. 

Plan zadań ochronnych (PZO) jest narzędziem ochrony siedlisk i gatunków stanowiących 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Ustalenia planu mogą jednak dotyczyć również 
terenów znajdujących się poza granicami obszaru, jeśli są istotne dla zachowania lub 
przywrócenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz zachowania spójności 
sieci Natura 2000, w tym utrzymania korytarzy migracyjnych. Podstawowym celem 
opracowania projektu PZO jest szybkie podjęcie działań, niezbędnych do zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000, granicach  których znajduje się część 
miasta Przemyśla, dotyczyć będzie całych Obszarów Natura. ich głównym celem będzie 
określenie działań i sformułowanie zapisów pozwalających na skuteczną ochronę siedlisk  
i gatunków wskazanych jako przedmioty ochrony. 
 
Zakres prac koniecznych dla sporządzania PZO: 
- opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej; 
- zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach 

ochrony, istotnych dla ich ochrony; 
- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony; 
- ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń; 
- ustalenie celów działań ochronnych; 
- ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów działań ochronnych; 
- ustalenie koniecznych zmian obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

- ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru oraz terminu 
jego sporządzenia; 

- sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych w formie elektronicznej, 
opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień 
graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych. 

 
Skutki ustanowionego PZO dla obszaru Natura 2000 to m.in. : 
- podsumowanie wiedzy o obszarze i przedmiotach ochrony, służącej do późniejszego 
śledzenia zmian oraz określenie w jakim zakresie wymaga uzupełnienia; 

- ustalenie systemu monitorowania stanu przedmiotów ochrony, w tym skutków 
prowadzonych działań ochronnych; 

- ułatwienie kwalifikowania przedsięwzięć/działań pod kątem możliwości wywierania 
negatywnego wpływu na obszar, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie/działania nie 
ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące potencjalnie znacząco 
negatywnie oddziaływać na obszar; 

- określenie „założeń ochrony obszaru” i celów planu zadań ochronnych jako „punktu 
odniesienia” dla ocen oddziaływania przedsięwzięć/działań na obszar Natura 2000 
oraz dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów; 
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- wskazanie ryzykownych/niewłaściwych zapisów w istniejących studiach i planach 
z punktu widzenia ochrony obszaru (nie pociąga to za sobą obowiązku zmiany 
planu/studium przez gminę, ale jest informacją, że realizacja takich zapisów studiów lub 
planów może napotkać na problemy w procedurze ocenowej); 

- jest podstawą do zastosowania w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody 
(„je żeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami 
planu zadań ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska 
(…) nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie 
niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego 
części lub chronionych na nim gatunków”); 

- uregulowanie zasad wdrażania programów rolnośrodowiskowych, które muszą być 
zgodne z zapisami PZO; 

- opisanie nowo znalezionych gatunków lub siedlisk, które powinny być przedmiotami 
ochrony w obszarze (umożliwia to m.in. stosowanie wobec nich art. 6(4) Dyrektywy 
siedliskowej); 

-  określenie konieczności sporządzenia planu ochrony oraz zmian/modyfikacji 
SDF/granicy obszaru. 

 
PZO nie jest sposobem na zwolnienie jakichkolwiek działań z obowiązujących procedur, 

nie zastąpi, w stosunku do żadnych planów ani przedsięwzięć, procedury oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000. 
 

Projekt Studium utrzymuje ochronę Obszarów Natura 2000, która  powinna być 
kontynuowana i odbywać się poprzez przestrzeganie w pełni zasad ochrony zawartych  
w ustawie o ochronie przyrody oraz innych aktach prawnych ustanawiających poszczególne 
Obszary Natura 2000. 

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. 

 
5. Pomniki Przyrody 

Na terenie miasta Przemyśla powołano 45 pomników przyrody, 44 przyrody ożywionej oraz 
1 przyrody nieożywionej. Od powstania Rejestru Pomników Przyrody - 9 drzew pomników 
objęto procedurą zniesienia ochrony prawnej, ze względu na ich zniszczenie. 
. - Głazy narzutowe – 3 szt. na brzegu potoku Kruhel Mały, objęty ochroną prawną 
28.03.1962. Dec. PWRN w Rzeszowie  Nr R11/1/P/157/62. 
Obecnie (stan na grudzień 2013 r.) na terenie miasta istnieje 33 drzew pomników przyrody,  
i 1 pomnik przyrody nieożywionej, utworzonych i chronionych na podstawie prawnej: 
� Zarządzenie Wojewody Przemyskiego Nr.4/88 z 02.08.1988r - 6 pomników, w tym  

4 drzewa i 2 grupy drzew, 
� Zarządzenie Wojewody Przemyskiego Nr.36/89 z 30.10.1989r.– 14 pomników, w tym  

13 drzew i 1 grupa drzew, 
� Uchwała RM w Przemyślu Nr 102/92 z 18.12.1992r. - 8 pomników - pojedyncze drzewa, 
� Uchwała RM w Przemyślu Nr 62/94 z 03.11.1994r. – 4 pomniki, w tym 3 drzewa  

i 1 aleja drzew, 
� Uchwała RM w Przemyślu Nr 130/96 z 19.11.1996r. – 1 pomnik – aleja drzew, 
� Dec. PWRN w Rzeszowie  Nr R11/1/P/157/62 z 28.03.1962 r. 1 pomnik przyrody 

nieożywionej - Głazy narzutowe – 3 szt. na brzegu potoku Kruhel Mały. 
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Projekt Studium utrzymuje ochronę pomników przyrody i konieczność poddawania drzew 
pomnikowych stałym zabiegom konserwacyjno - pielęgnacyjnym wynikającym z potrzeb 
bieżących. 

 
6. Stanowisko dokumentacyjne - Olistolit jurajski  

Uznane za formę ochrony przyrody Rozporządzeniem nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 
28.12.1995r. (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30.12.1995r.), zmiana Rozporządzenie 
Wojewody Podkarpackiego Nr 46/07 z dnia 11.10.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  
Nr 86, poz. 1950). Powołane dla ochrony zasobów geologicznych, ważnych pod względem 
naukowym miejsc występowania nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych  oraz 
fragmentów eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 
Chroniona jest odkrywka w starym kamieniołomie zawierająca olistolit wapienia 
sztramberskiego w masie fliszu głębokomorskiego. Wapień zwięzły (skałka koloru 
jasnokremowego) z pozostałościami malakofauny wymiary: długość: 300 m, szerokość: 60 m, 
wysokość: 4 m, położona we wsi Kruhel Wielki dz. Ew. nr 171/1. 

Stanowiska dokumentacyjne są to przeważnie niewielkie pod względem obszaru miejsca 
o dużym znaczeniu dla badań geologicznych i geomorfologicznych. Ze względu na swą 
niepozorność bywają często narażane na niszczenie (eksploatowanie, zasypywanie, 
zabudowywanie, niszczenie przy pracach ziemnych itp.). Stąd wynika potrzeba ich ochrony. 

 
Zgodnie z ustaleniami Studium utrzymuje się dotychczasową formę ochrony prawnej 

obiektu w postaci Stanowiska dokumentacyjnego - Olistolit jurajski dla którego obowiązują 
zasady zagospodarowania określone w rozporządzeniach powołujących. 

 
7. Parki Miejskie o powierzchni 58,4 ha  

a) Park Miejski w Przemyślu – wpisany do rejestru zabytków pod numerem A – 56,  
b) Park Lipowica – jest Parkiem, który zwarciem drzew i składem gatunkowym 

przypomina typowe zbiorowisko leśne,  
c) Park Bakończyce - rozległy park krajobrazowy otaczający Zespół Pałacowy 

Lubomirskich, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A –362 
d) Park Sielec. – park otaczający zespół dworski wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem Nr – 107. 
Projekt Studium. adaptuje tereny istniejących parków, z okazałym drzewostanem. 

Zachowuje je w istniejących granicach oraz postuluje ich rewaloryzację i rewitalizację. 
Wprowadza obowiązek bezwzględnej ochrony istniejącego drzewostanu oraz jego 

pielęgnację.  
Proponuje wykorzystanie terenów założeń dworsko-parkowych jako parki spacerowe, 

ogólnodostępne oraz do celów rekreacyjnych. 
Wszelkie działania w obrębie parków i ich bezpośrednim sąsiedztwie (zmiany 

przestrzenne, działania konserwacyjno - pielęgnacyjne) mogą być czynione po wcześniejszym 
uzgodnieniu lub zaopiniowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
8. Tereny proponowane do objęcia ochroną 

1) Siedlisko motyla Modraszka Rebela (Maculinea Rebeli) 
Modraszek Rebela jest gatunkiem narażonym na wyginiecie w skali kontynentu.  

W  „Czerwonej księdze Motyli Europejskich” postuluje się o uznanie go za gatunek, którego 
ochrona powinna mieć charakter priorytetowy. W „Czerwonej liście zwierząt ginących  
i zagrożonych w Polsce” znalazł się w kategorii EN – endangered.  

Do przetrwania potrzebuje dwóch rzeczy: rośliny chronionej - goryczki krzyżowej oraz 
mrówek z gatunku Wścieklica Sabuleta lub Wścieklica Marszczysta. Skomplikowany cykl 
życiowy sprawia, że gatunek jest szczególnie wrażliwy na wszelkie zmiany środowiska.  
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Aby populacja przetrwała musi istnieć odpowiednia kombinacja  przestrzenna roślin 
żywicielskich /goryczki/ i gniazd mrówek. Środowisko modraszka Rebela wymaga ochrony 
czynnej. 

Przemyska populacja modraszka Rebela jest największa w Polsce i jedna z większych  
w Europie. Zachowanie liczącej ok. 1000 sztuk kolonii w Przemyślu może mieć kluczowe 
znaczenie dla przetrwania tego zagrożonego gatunku w Polsce, a także w tej części Europy. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Park Sportowo Rekreacyjny”, 
utrzymano ochronę stanowiska Modraszka Rebela. 

 
Zgodnie z powyższym mpzp ochrona czynna tego gatunku ma polegać na podjęciu 

następujących działań: 
- stały regularny monitoring populacji modraszka oraz jego siedliska ze szczególnym 

uwzględnieniem rośliny żywicielskiej i mrówek gospodarzy, 
- zakaz jego odłowu motyli, 
- „wykorzystanie stanowiska" jako obiektu szerszego pożytku publicznego. Stanowisko 

modraszka jest jednym z elementów (przystanek 3) „Ścieżki przyrodniczo – 
edukacyjnej Modraszkowe wzgórze”. 

- ochrona czynna murawy kserotermicznej - Zaleca się przeciwdziałanie procesom 
sukcesyjnym poprzez ekstensywne użytkowanie tj. coroczne ręczne koszenie  
a także informowanie użytkowników tego obszaru o zalecanych ograniczeniach  
w poruszaniu się poza wyznaczonymi duktami oraz przyczynach ograniczeń 
(występowanie muraw kserotermicznych). 

Studium utrzymuje ochronę stanowiska Modraszka Rebela, podstawą do 
formułowania zasad ochrony jest mpzp „Park Sportowo - Rekreacyjny”. 

2)  „Stanowisko rozrodu i stałego przebywania gatunku chronionego – żołny na terenie 
byłej cegielni przy ul. Buszkowickiej” – ochrona stanowiska w formie przewidzianej  
w ustawie o ochronie przyrody. 

3) „Wąwóz Maziarnia” - obiekt proponowany do objęcia ochroną w formie użytku 
ekologicznego lub innej. 

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.  

 
9. Systemy przyrodnicze 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. 
 
Ochroną należy objąć te elementy systemu ekologicznego, które zapewniają powiązania 

miasta z elementami 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 
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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 wielkopowierzchniowe 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.  
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. 

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 (PSP) i Uzupełniający System Przyrodniczy Miasta 

(USP) w kształcie wskazanym w Studium, uznaje się za główny szkielet ekologicznej 
struktury przestrzennej miasta. 

PSP i USP są strukturą przestrzenna, wiążącą ze sobą wartościowe i różnorodne tereny 
zieleni oraz fragmenty terenów otwartych i zainwestowanych, zapewniająca powiązanie  
z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. 

 
1) Podstawowy System Przyrodniczy (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,  
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) Uzupełniający System Przyrodniczy Miasta (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.  

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

115 
 

Zasady kształtowania przestrzeni w obrębie PSP i UPS 
Zasady obowiązujące w obrębie PSP i USP kształtują i chronią nie tylko warstwę 

przyrodniczą, ale również budują strukturę otoczenia. Na terenie PSP i USP należy ustalać  
w planach miejscowych:  
a) utrzymanie  podstawowego i uzupełniającego systemu przyrodniczego miasta a także ich 

wzmocnienie poprzez obsadzanie zielenią izolacyjną (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) utrzymania 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 25 % (z wyłączeniem cmentarzy), 
g) ograniczenie wysokości nowej zabudowy mieszkalnej do dwóch kondygnacji  

(z wyłączeniem cmentarzy), 
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 (poza terenami chronionymi), 
− usługi oświaty, nauki (w tym parki technologiczne), zdrowia, kultury, rekreacji i 

turystyki z bogatym programem zieleni w obrębie działki , 
 

Zasady kształtowania korytarza PSP:  
a) kształtowanie stref ochraniających obiekty o naturalnym ekosystemie znajdujące się na 

obrzeżu PSP - dotyczy włączeń np. oczek wodnych, torfowisk, źródlisk – głównie 
terenów proponowanych do objęcia ochroną;  

b) kształtowanie stref pośrednich między obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo (np. 
lasy, otoczenie naturalnych zbiorników wodnych) a obszarami miasta o innych 
funkcjach, które mają zapewnić zachowanie szerokich stref ekotonowych oraz oddalenie 
bezpośrednich zagrożeń dla walorów przyrodniczych;  

c) kształtowanie stref izolacyjnych 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 w celu np. zrealizowania szerokich pasów 
izolacyjnych tworzonych 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 
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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) na terenach komunikacyjnych nie obowiązują ograniczenia i zasady kształtowania 
zagospodarowania PSP i USP, 

h) w trakcie sporządzania miejscowych planów dopuszcza się korekty i uściślenie granic 
PSP i USP wynikające np. z istniejącego zainwestowania.  
 

10. System Ochrony Krajobrazu Miasta 
1) strefy ochrony panoramy miasta  

W Studium wyznaczono 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 
panoramy.  

Ustanowione Strefy o przewadze walorów przyrodniczych: 
a) strefa ochrony panoramy  Lipowicy i Winnej Góry, 
b) strefa ochrony panoramy Zniesienia, Kruhela i Zielonki. 

 
2) ustalenia przyrodnicze dla stref ochrony panoramy 

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) w miejscowych planach powinny zostać zawarte regulacje widokowych i estetycznych 
rozwiązań przestrzennych w rejonach głównych wlotów do miasta, obserwowanych 
przez wjeżdżającego, 

d) konieczne jest wprowadzenie terenów zieleni publicznej w centralnej części miasta, 
szczególnie w Śródmieściu, 

e) nowo projektowane cmentarze powinny stanowić przestrzenie o wysokiej estetyce 
jako zespoły parkowe, 

f) dla poprawy estetyki miasta należy sukcesywnie przekładać pod poziom terenu sieci 
napowietrznej infrastruktury technicznej, szczególnie linii energetycznych. 

 
11. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

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,  
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z dnia 20 maja 1972 r., który wprowadził podział na strefy w zależności od oceny wartości 
obszaru: 

D- Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, polegającej na ochronie pełnej struktury 
układu przestrzennego (tj. układu urbanistycznego wraz z zabytkowymi obiektami), 

E- Strefa pośredniej ochrony konserwatorskie, polegającej na ochronie w zakresie 
zasadniczych elementów rozplanowania i skali zabudowy,  

F- Strefa ochrony krajobrazowej wyznaczona przez pierścień wewnętrznej linii 
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl. 

Decyzje dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych w obszarze wskazanych stref leżą, 
w gestii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z s. w Przemyślu. Dla 
terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej, które objęte są 
aktualnymi mpzp, szczegółowe ustalenia dotyczące ochrony obiektów i zespołów 
zlokalizowanych oraz ich sąsiedztwa, zawarte są w obowiązujących planach miejscowych. 
 
Ogólne zasady kształtowania przestrzeni chronionych w planach miejscowych: 
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 wnętrz publicznych, 
f) wprowadzenie zakazów, ograniczeń lub dopuszczenia 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 np. 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, 
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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, 
 

2) Strefy ochrony krajobrazu miejskiego (zurbanizowanego) historycznego  
i współczesnego: 

a) strefa ochrony Starego Miasta    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) strefa ochrony zabudowy Winnej Góry - 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 N XIX  
„Winna Góra”  wraz z otoczeniem. 

c) strefa ochrony kompleksu poszpitalnego przy ul. Rogozińskiego - zachowanie  
i ochrona historycznych obiektów a także utrzymanie ciągłości przestrzeni w obrębie 
zespołu. 

d) strefa ochrony mostu Brama Przemyska - ekspozycja walorów architektonicznych 
obiektu infrastruktury drogowej, 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, z dominantami przestrzennymi, 
utrzymanie punktów widokowych, osi widokowych oraz wskazanie „ciągów 
widokowych” wzdłuż mostu. 

e) strefa ochrony zabudowy osiedlowej Kmiecie - trzymania całości kompozycji 
urbanistycznej osiedla: w tym charakterystycznego ukształtowania budynków, 
zachowania terenów zielonych w obrębie osiedla, placów zabaw i centrów 
usługowych oraz zakresie kształtowania obiektów utrzymanie wysokości zabudowy,  
a także zachowanie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego osiedla z terenem 
zielonym wzdłuż Sanu. 

f) strefa ochrony zabudowy ul. Bielskiego - zachowanie cennych otwarć widokowych 
na Stare Miasto, utrzymanie charakteru dzielnicy mieszkaniowej, zachowanie 
zasadniczego kształtu ulicy Bielskiego z charakterystycznymi serpentynami. 

 
3) Strefa ochrony krajobrazu doliny rzeki San 

a) strefa ochrony wybrzeży Sanu „Prałkowce” i „Kmiecie” - utrzymanie dostępu  
i ekspozycji Sanu i jego nabrzeży jako przestrzeni publicznej, stworzenie harmonijnych 
kontekstów pomiędzy zabudową a terenami zieleni, utrzymanie korytarza 
przewietrzania miasta. 
Zasady kształtowania przestrzeni: 

− utrzymanie rzeki San i jej brzegów jako przestrzeni publicznej ogólnodostępnej, 

− utrzymania terenów wolnych od zabudowy lub uwolnienia terenów od nieprawidłowej 
zabudowy, wpływającej na zniekształcenie przestrzeni, 
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− zachowanie lub odtworzenie zieleni niskiej, ograniczenie zieleni wysokiej, 
− preferencje dla zabudowy sportowo – rekreacyjnej w ramach Parku Sportowo – 

rekreacyjnego oraz utrzymanie niezabudowanych terenów rekreacyjnych w dzielnicy 
Kmiecie,  

− zakaz zabudowy wysokiej, 
− utrzymanie i 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,  

− 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,  
b) strefa ochrony starorzecza Sanu „Wilcze” - utrzymanie dostępu i ekspozycji Sanu  

i jego nabrzeży jako przestrzeni publicznej, utrzymanie starorzecza jako 
niezabudowanego terenu zieleni, 
 
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 ochrony jego ochrony, 
− zakaz zabudowy budynkami, z dopuszczeniem budynków rekreacyjnych w ramach 

Ogrodów Działkowych z ustaleniem ich wysokości, kolorystyki i kształtu dachów, 
− preferencje dla zieleni urządzonej i ogrodów działkowych, 
− zapewnienie publicznych dojść i dojazdów do rzeki,  

 
4) Zespół Twierdzy Przemyśl - jeden z najcenniejszych zespołów historycznych,  

o znaczeniu międzynarodowym na terenie miasta.. 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.  

a) 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 na terenie miejskim po stronie 
zewnętrznej tego pierścienia.  

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  
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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, 
Zasięg - Tereny po zewnętrznej stronie Obwodu Noyon (wewnętrznego pierścienia 
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl) oraz wokół fortów zlokalizowanych na zewnątrz 
pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl  
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 zabudowa 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, 

− zakaz lokalizacji osłon akustycznych, 
− prawidłowa pielęgnacja zieleni fortecznej, 
− wprowadzania elementów podnoszących jakość zespołu fortyfikacji (małej 

architektury, pomników, rzeźb, platform widokowych, scen , ścieżek rowerowych). 
 

5) Ochrona Zabytków 
a) 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 konserwację 
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. 
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b) Wpis do gminnej ewidencji zabytków  - Ochrona zabytków nie wpisanych do rejestru 
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.  
Ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

− zakazy, nakazy i dopuszczenia w zakresie zmian: funkcji, bryły, gabarytów, kompozycji 
i detali w tym wielkości i podziałów okien istniejących obiektów, 

− 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, 

− zagospodarowanie otoczenia: uzupełnienia zabudowy, ogrodzenia, nawierzchnie, zieleń, 
elementy małej architektury, zmiana granic działki, itp. 

− dla zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, ustalonych w planie do likwidacji 
lub obiektów, których konieczność rozbiórki spowodowana jest  zdarzeniem losowym 
ustala się obowiązek wykonania inwentaryzacji konserwatorskiej. 

c) 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. 

 
6) Obszary Zagłady i ich stref ochronnych. -Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci 

narodowej. 
Zasady kształtowania przestrzeni :  
W ustaleniach planów powinno uwzględniać się, w zależności od warunków lokalnych 
następujące zasady: 

− Ochrony ekspozycji i osi widokowych.  
− Zachowania prawidłowych kontekstów funkcjonalno przestrzennych w terenach 

sąsiadujących. 
 

7) Zabytkowe Cmentarze - Utrzymanie i ochrona historycznych zespołów cmentarnych 
wraz z systemami zieleni oraz zachowanie miejsc pamięci narodowej wraz  
z sąsiadującym otoczeniem. 

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. 

− ochrona ekspozycji i osi widokowych zespołów. 
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− zachowanie prawidłowych kontekstów funkcjonalno przestrzennych w terenach 
sąsiadujących, (ustanowienie stref ochronnych z ustaleniami przestrzennymi  
i funkcjonalnymi) 

− zamknięcie małych cmentarzy przy kościołach i cerkwiach dla nowych pochówków, 
− określenie warunków dopuszczenia lokalizacji nowych obiektów budowlanych  

w obszarze cmentarzy, 
−  utrwalenie lokalizacji miejsc pamięci narodowej, 
− określenie sposobu kształtowania przestrzeni wokół tych miejsc 
− podniesienia walorów estetycznych tych miejsc  poprzez możliwość wprowadzenia 

elementów małej architektury, rzeźb, pomników, zieleni lub innych elementów 
przestrzennych nie będących w kolizji przestrzennej i etycznej z charakterem miejsc, 

−  oraz ustalania funkcji obiektów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc 
pamięci narodowej zgodnych z poszanowaniem historii. 

 
 
 
6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MI ĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE  
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM ORAZ SPOSOBY,  
W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGL ĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

 
Główne zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikają 

z jej członkowstwa w Unii Europejskiej. Dokumenty programowe UE wprowadzające 
koncepcję trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk 
krajowych: 
- Agenda 21; 
- Strategia Lizbońska; 
- Szósty Program Działań Unii Europejskiej zatytułowany „Środowisko 2010 - Nasza 

Przyszłość, Nasz Wybór"; 
- Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE; 
- „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu". 
 
Zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska wynikają także z ratyfikowanych 

konwencji międzynarodowych: 
- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych (1971); 
- Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

(1972); 
- Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk (1979); 
- Konwencja Bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (1979); 
- Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej (1985); 
- Konwencja z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym (1991); 
- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Nowego 

Yorku (1992); 
- Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992); 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

123 
 

- Protokół z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (1997); 

- Europejska Konwencja Krajobrazowa we Florencji (2000); 
- Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (2002). 
 

Polska jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do implementacji całego 
prawodawstwa unijnego do krajowego systemu prawnego. 

Szereg wyartykułowanych w projekcie Studium. celów wynika z dyrektyw Unii 
Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska. 
- Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko wprowadzająca procedury sporządzania  
i uchwalania m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin; 

- Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/50/WE regulująca politykę wodną Unii Europejskiej; 
- Dyrektywa 2005/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz 2008/105/EWG  
w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (tzw. córki 
Ramowej Dyrektywy Wodnej); 

- Dyrektywa 2007/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa); 

- Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych 
poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (tzw. dyrektywa 
pułapowa); 

- Dyrektywa Rady 95/52/WE z dnia 27 września 1995 r. w sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza; 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza  
i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE); 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia); 

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa); 

- Dyrektywa 2005/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów; 
- Dyrektywa Rady 91/589/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych; 
- Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów; 
- Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności 

za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu. 

 
Najważniejszym dokumentem prawnym w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, 

która w artykule piątym uznaje zrównoważony rozwój jako zasadę, którą kierować powinno 
się Państwo. 

Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie ochrony 
środowiska jest uchwalona w 2001 roku "II Polityka Ekologiczna Państwa" ustalająca cele 
ekologiczne Polski do 2010 i 2025 roku. Głównym celem "II Polityki Ekologicznej Państwa" 
jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja 
i reglamentacja korzystania ze środowiska nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości  
i trwałości zasobów przyrodniczych. Zakłada ona, że niepodważalnym kryterium 
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obowiązującym na każdym - także lokalnym i regionalnym szczeblu - jej realizacji jest 
człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska, w którym żyje i pracuje. Cele polityki 
ekologicznej określono w sferach racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i jakości 
środowiska. 

Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i najważniejsze priorytety 
polityki ekologicznej RP w najbliższych 4 latach i z perspektywą 4-letnią jest Polityka 
Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. 
Główne cele to m.in. 
- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych; 
- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska; 
- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody; 
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
Podstawową zasadą realizacji polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego 

rozwoju zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, 
bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. 

W projekcie Studium,  w celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno  
-przestrzennej miasta również przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju, jako generalny 
kierunek działania. Zrównoważony rozwój, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska to: „rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych". 

 
Polityka przestrzenna gminy realizowana jest w działaniach planistycznych oraz poprzez 

decyzje administracyjne związane z gospodarowaniem przestrzenią. 
W zakresie gospodarki przestrzennej zasadniczym dokumentem na szczeblu krajowym 

jest „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030", która wśród podstawowych 
celów wymienia kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie  
i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

Pożądanymi cechami polskiej przestrzeni będzie: konkurencyjność i innowacyjność, 
spójność wewnętrzna, bogactwo i różnorodność biologiczna, bezpieczeństwo oraz ład 
przestrzenny. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju powinna sprostać 
zaspokojeniu: 
- bieżących  potrzeb  rozwojowych społeczeństwa w drodze najmniejszych  konfliktów 

ekologicznych i społecznych, 
- możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o zachowane  

w dobrym stanie zasoby naturalne, kulturowe i lokalne walory środowiska, 
- racjonalnego powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną zasobów wodnych 

i ich dostępnością, 
- bezpieczeństwa poprzez podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego 

oraz zagrożenia skutkami suszy, 
- ciągłości i możliwości rozwoju na wielu obszarach Polski przez skuteczną ochronę złóż 

kopalin (w tym wód leczniczych, termalnych i solanek) przed nieracjonalną i nielegalną 
eksploatacją. 
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W projekcie Studium.   określono: 
� kierunki ochrony, rozwoju i kształtowania środowiska przyrodniczego, 
� kierunki ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania środowiska kulturowego, 
� kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej, 
� podstawowe typy terenów wyróżnione ze względu na sposób użytkowania, 
� kierunki zabezpieczenia wymogów obronności i obrony cywilnej, 
� kierunki rozwoju i przekształceń infrastruktury społecznej, 
� kierunki rozwoju komunikacji, 
� kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, 
� kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
� zadania oraz programy rządowe i ponadlokalne wskazane do realizacji; 
� potrzeby sporządzania planów miejscowych, scalania, instrumentalizacja działań  

opierając się na priorytetowych celach ochrony środowiska (wymienionych poniżej) 
wynikających z dokumentów ustanowionych na szczeblu wspólnotowym (dokumenty, 
dyrektywy Unii Europejskiej), rządowym (II Polityka Ekologiczna Państwa, Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
20102020), samorządowym (Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, Program Ochrony 
Środowiska Województwa Podkarpackiego, Strategia Rozwoju Miasta, Plan Rozwoju 
Lokalnego Miasta, Program Ochrony Środowiska Miasta). 

 
Priorytetowe cele ochrony środowiska: 
1) Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych: zintegrowana ochrona 

zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub nieuzasadnionym 
zużyciem Przywracanie czystości wód jest najwyższym priorytetem w sektorze ochrony 
środowiska. Stan czystości wód w Polsce jest daleki od zadowalającego, głównie ze 
względu na obecność związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne. 
Opracowany został "Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych", który 
obejmuje szczegółowy wykaz aglomeracji powyżej 2 000 RLM, w których należałoby 
wybudować oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną. Program ten został opracowany 
w celu sprawnej realizacji zobowiązań, jakie podjęła RP w Traktacie Akcesyjnym z UE 
w 2004 r. Zgodnie z tym zobowiązaniem wszystkie aglomeracje o równoważnej liczbie 
mieszkańców powyżej 2 000 powinny być wyposażone w oczyszczalnie ścieków oraz w 
odpowiednio rozbudowaną sieć kanalizacyjną do końca 2015 r. Odrębnym programem 
jest program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków 
komunalnych i systemy kanalizacji zbiorczej. 

2) Ochrona przed powodzią: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez 
m.in. tworzenie warunków dla właściwego zagospodarowania terenów zagrożonych 
powodzią, zwiększenie retencyjności zlewni oraz poprawę stanu technicznego urządzeń 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

3) Ochrona przed zagrożeniami osuwiskowymi: minimalizacja skutków występowania 
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych poprzez m.in. właściwe zagospodarowanie 
terenów osuwiskowych, prowadzenie prac zabezpieczających na obszarach 
stwierdzonych osuwisk, zapobieganie powstawaniu osuwisk poprzez właściwe 
zabezpieczenie terenów ze skłonnością do ich powstawania. 

4) Ochrona zasobów leśnych: zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych. Powinno się 
prowadzić prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych poprzez 
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 
biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej. Należy dążyć także do zwiększania lesistości, do równowagi między 
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turystycznym wykorzystaniem obszarów cennych przyrodniczo a koniecznością ich 
ochrony. 

5) Ochrona gleb: ochrona przed degradacją, rekultywacją terenów zdegradowanych  
i poprzemysłowych. Kierunkiem działań powinna być m.in. ochrona zwartych 
kompleksów terenów rolnych o wysokich wartościach bonitacyjnych przeznaczonych do 
produkcji rolnej, realizacja prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych, 
zagospodarowanie gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom  
i klasie bonitacyjnej. 

6) Ochrona przyrody i bioróżnorodności: ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 
poprzez zachowanie, wzbogacanie i odtwarzanie zasobów przyrody. Podstawowym 
celem jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych 
poziomach organizacji, wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną (m.in. 
utrzymanie walorów i funkcji obszarów i obiektów objętych ochroną prawną, ochrona 
dolin rzecznych a także potoków i mniejszych cieków wodnych jako korytarzy 
migracyjnych zwierząt, utrzymanie przedmiotów ochrony w obszarach poszczególnych 
form ochrony - gatunków, siedlisk, wartości krajobrazowych i kulturowych). Konieczne 
jest egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony 
środowiska. Niezbędne jest wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych 
przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej. Ważna jest także 
kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych uwzględniająca utworzenie 
nowych parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz powstanie form  
i obiektów ochrony przyrody. 

7) Gospodarka odpadami: uporządkowanie gospodarki odpadami. Niezbędne jest 
poprawienie racjonalizacji gospodarki odpadami, przede wszystkim stworzenia 
skutecznego mechanizmu dla segregacji i odzysku odpadów oraz dla zbierania  
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

8) Ochrona powietrza atmosferycznego: spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego 
poprzez sukcesywną redukcję emisji do powietrza (emisji komunikacyjnej, rolniczej oraz 
niskiej emisji). 

9) Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym: likwidacja zagrożeń 
środowiska z tytułu hałasu, wibracji i promieniowania elektromagnetycznego. Nadmierny 
hałas stanowi jedno z najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń środowiska w miastach  
i wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Monitoring hałasu, zwłaszcza przy drogach 
publicznych jest zaniedbaną dziedziną. O podobnym zaniechaniu można mówić  
w przypadku problemu ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
Działania z zakresu ochrony przed hałasem powinny być skierowane na dokonanie 
wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie 
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Cel działań 
związany z emitowaniem pól elektromagnetycznych jest podobny i polega na podjęciu 
działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

10) Dziedzictwo kulturowe - ochrona dziedzictwa kulturowego które jest trwałym elementem 
krajobrazu. 
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), 
zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (M.P. z 2011r. 
Nr 49 poz. 549), miasto Przemyśl leży w zasięgu: 
1) wydzielonych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), dla których określono 

cele środowiskowe: 
a) San od Olszanki do Wiaru PRLW200015223999 -  cel -dobry potencjał wód, 
b) Huczki PLRW200016225132 - cel -dobry stan wód, 
c) Wiar od granicy państwa do ujścia PRLW2000922499 - cel - dobry potencjał wód, 
d) Bonie (Jawor) PLRW20006224989 - cel - dobry stan wód, 

W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, wszystkie wymienione 
JCWP są jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

2) wydzielonych jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), dla których określono cele 
środowiskowe: 

a) JCWPd nr 158, kod europejski PLGW2200158, 
− cel środowiskowy - nie pogarszanie stanu wód. 
− ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych -- nie zagrożony, 
b) JCWPd nr 127, kod europejski PLGW2200127, 
- cel środowiskowy - nie pogarszanie stanu wód. 
- ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych -- nie zagrożony, 

 
 
Sposób, w jaki cele ochrony środowiska i inne problemy środowiskowe zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 
 
Lp. Cele ochrony Sposoby uwzględnienia celów ochrony środowiska  w Studium 
1. Ochrona  wód i 

efektowne 
wykorzystanie 
zasobów wodnych 

1. Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych proponuje się: 
a) dalszy rozwój systemów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; 
− modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej, 
− budowa systemu kanalizacji deszczowej dla całego miasta, 
− budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, 
− utrzymanie głównych kierunków spływu wód powierzchniowych do 

istniejących cieków wodnych dla potrzeb kanalizacji deszczowej,  
− stopniowa likwidacja indywidualnych zbiorników bezodpływowych,  
− 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, 
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; 
f) 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 m.in. priorytet dla realizacji 
kanalizacji sanitarnej oraz zakaz prowadzenia działań mogących w 
poważny sposób zmienić stosunki wodne.  
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g) ochrona istniejących źródeł przed  zanieczyszczeniem i zanikaniem. 
(dzielnice: Lipowica, Zielonka, Kruhel Mały i Wielki) 

2. Utworzenie strefy ochrony sanitarnej ujęcia powierzchniowego wody  
z rzeki San dla Przemyśla 

3. Dla zaopatrzenia w wodę 
a) budowa, rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci wodociągowej, 
b) budowa zbiorników wody pitnej. 

− 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. 

4. Poprawa stanu systemów melioracyjnych (konserwacja, budowa nowych 
systemów melioracji) 

5. Poprawa istniejących i budowę nowych systemów odwadniania dróg 
6. W dolinach rzek i potoków: 

− dostosowanie terenów o charakterze rolnym do użytkowania w sposób 
właściwy dla sąsiedztwa rzek i potoków (użytkowanie łąk, właściwe 
kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych). 

− zapewnienie właściwej przepustowości małych cieków wodnych 
(urządzenia na ciekach - przepusty, jazy; rowy melioracyjne o 
właściwym przekroju poprzecznym). 

2. Ochrona przed 
powodzią 

1. Obszary bezpośredniego zagrożenia (szczególnego zagrożenia) 
powodzią: 

− teren przyległy do ulicy Węgierskiej w dzielnicy III.1. Ostrów,  
− teren przyległy do ulicy Focha i Buszkowickiej oraz tereny sportowo-

rekreacyjne klubu „Czuwaj” w dzielnicy II. 2. Podwinie, w Parku 
Sportowo – Rekreacyjnym,  

− tereny w Parku Sportowo – Rekreacyjnym w dzielnicy III.3. 
Prałkowce, 

− tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody  i część dzielnicy 
III.2.Przekopana 1,  

− część dzielnicy II.2. Wilcze 1, 
− część dzielnicy III.2. Wilcze 2,  
W terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią należy: 

a) obszary przeznaczone pod zieleń urządzoną i niezurbanizowane 
wykluczyć spod nowej zabudowy kubaturowej, 

b) w obszarach zurbanizowanych i przeznaczonych do urbanizacji - 
ochronić przed zalewaniem wodami powodziowymi za pomocą wałów 
i innych urządzeń ochronnych. 

2. Obszary zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% 
(Obszary zagrożone „wodą stuletnią” Q =1%) .Obszary zagrożenia 
powodziowego wskazane w Studium są to obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 
100 lat, które obejmują: 

− znaczną część dzielnicy II.4. Lwowskie 
− znaczną część dzielnicy III.4. Bakończyce 2, 
− tereny na południe od zakładów „Fibris” w dzielnicy III.4. 

Przekopana 2.  
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 
dzielnicy II.2. Podwinie, III.4. Bakończyce 2, II.2. Przekopana 2. 
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Podstawowe zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej: 

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,  
• wzdłuż lewego brzegu wał typu ciężkiego w rejonie Stadionu KKS 

„Czuwaj” od mostu kolejowego do Basenu Miejskiego, 
• wzdłuż lewego brzegu w rejonie ul. Buszkowickiej, od Mostu Brama 

Przemyska do wschodniej granicy miasta, 
• od ul. Rosłońskiego wzdłuż ul. Sanockiej i wzdłuż nowego odcinka 

drogi w kierunku planowanego mostu na Sanie i dalej wzdłuż prawego 
brzegu poza terenem dawnego campingu i Hotelu „Accademia” do ul. 
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

• 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,  

� wzdłuż lewego brzegu Wiaru na całym przebiegu w granicach miasta, 
� wzdłuż prawego brzegu Wiaru na całym przebiegu, 

c) regulacja potoku Jawor: 
• wzdłuż lewego brzegu na całym przebiegu w granicach miasta wzdłuż 

ul. Sobótki i ul. Herburtów,  
• wzdłuż prawego brzegu na całym przebiegu. 

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, 
− ograniczenia w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią i stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego warunkujące lokalizację zabudowy od 
zastosowania zabezpieczeń przeciwpowodziowych.  

3. Gospodarka 
odpadami 

Obowiązek gromadzenia i usuwania odpadów na zasadach gospodarki 
odpadami obowiązujących na terenie miasta Przemyśla. 
1. Rozbudowa składowiska odpadów 
- rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Piastowskiej oraz budowa 

Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy składowisku, 
- budowa Zakładu biologicznie-mechanicznego przetwarzania odpadów w 

tym: sortowni odpadów i kompostowni odpadów biodegradowalnych w 
rejonie składowiska odpadów przy ul. Piastowskiej, 

- budowa stałych punktów zbiórki odpadów takich jak: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe itp. 

2. Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” w tym dzikich składów azbestu oraz 
porządkowanie tych terenów, 

3. Rekultywacja starego składowiska z odgazowaniem całego obszaru, 
4. Wyznaczenie punktu składowania śniegu z ulic, placów i parkingów  

w rejonie oczyszczalni ścieków. 
5. Inwentaryzacja i likwidacja tzw. „dzikich wysypisk 
6. Wdrażanie systemu segregacji odpadów na terenie miasta. 
7. Dalszy rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów; 
8. Monitoring gospodarowania odpadami na terenie miasta; 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

130 
 

4 Ochrona powietrza  
i klimatu 

1. Ochrona Doliny Sanu przed lokalizacją zainwestowania kolidującego z 
systemem przewietrzania miasta, 

2. Zmiana systemu ogrzewania w obszarze staromiejskim i śródmiejskim. 
3. Rozbudowa sieci miejskiej ciepłowniczej - obszary przewidziane do 

uciepłownienia w pierwszej kolejności (Stare Miasto, Śródmieście) 
pozostałe tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową. 

4. Budowa ciepłowni lokalnej dla południowej części miasta - obszary 
rozwoju mieszkalnictwa wielorodzinnego. 

5. Modernizacja i rozbudowa ciepłowni miejskiej - ul. E. Plater. 
6. Rozbudowa sieci gazowej z dostosowaniem do zaopatrzenia obiektów 

 w gaz do celów grzewczych. 
7. Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście  m.in. budowa 

obwodnic. 
5. Ochrona przed 

hałasem 
a) stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które obniżą 

uciążliwy hałas, w szczególności pochodzący od głównych tras 
komunikacyjnych, 

b) zagospodarowanie obszarów narażonych na uciążliwości akustyczne  
w sposób minimalizujący zasięg i wpływ negatywnego oddziaływania, 
poprzez stosowanie ochrony przeciwhałasowej m.in. zwiększanie 
ochronnych pasów zieleni izolacyjnej, ochronę zadrzewień i roślinności 
wzdłuż dróg, 

c) eliminacje z centrum miasta ruchu tranzytowego (budowa obwodnic); 
d) usprawnienie połączeń komunikacyjnych w mieście gwarantującej 

płynność jazdy; 
e) modernizację istniejącej sieci dróg w dostosowaniu do obowiązujących 

przepisów w zakresie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne (przyczyni się do płynności ruchu 
samochodowego); 

f) poprawę stanu nawierzchni ulic; 
g) rozwój alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek 

rowerowych). 
h) zmiana organizacji ruchu w obszarze staromiejskim (Stare Miasto): 

- wyłączenie z ruchu samochodowego, 
- ograniczenie ruchu samochodowego, 
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego,  

- budowa ciągów pieszych i rowerowych. 
6. Ochrona przed 

zagrożeniami 
osuwiskowymi 

Osuwiska na terenie miasta Przemyśla stanowią poważne zagrożenie. 
Zajmują powierzchnię ponad 330 ha, 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 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. 
Na rysunku Studium oznaczone zostały obszary, na których występują 

ruchy masowe oraz obszary zagrożone takimi ruchami, z rozróżnieniem ze 
względu na charakter zagrożenia. Dla terenów gdzie występują osuwiska, a 
Studium wskazuje je do zainwestowania, to wskazanie to nie jest wiążące. 
Nadrzędne znaczenie stanowi tutaj uwarunkowanie związane z osuwaniem 
się mas ziemnych, które należy każdorazowo weryfikować przy 
przeznaczeniu danego terenu do zainwestowania. W ramach projektu SOPO 
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zostaną udostępnione Karty Rejestracyjne dla wszystkich osuwisk i terenów 
zagrożonych, które określą m.in. możliwości wystąpienia dalszych ruchów 
masowych i  możliwości zabezpieczenia osuwiska. 

W planach miejscowych i  innych dokumentach planistycznych należy 
traktować wszystkie rodzaje osuwisk jako nieprzydatne dla zabudowy i z 
zakazem zabudowy a w terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
zabudowę można wprowadzić wyłącznie pod warunkiem sporządzenia 
odpowiedniej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

7. Ochrona przed 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

1. Zastępowania na terenach zainwestowanych linii napowietrznych 
liniami kablowymi, bądź liniami z przewodami izolowanymi (m.in. w 
celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu); 

2. Przestrzegania w procesach inwestycyjnych odpowiednich odległości 
projektowanej zabudowy od sieci elektromagnetycznych - linii 
wysokiego napięcia 110kV i średniego napięcia 15kV - zachowanie w 
przebiegu linii elektroenergetycznych stref bezpieczeństwa, w których 
występują ograniczone możliwości zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
− zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi; 
− zakaz nasadzeń pod liniami roślinności wysokopiennej (pow. 3 m). 

8. Ochrona zasobów 
kopalin 

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; 

9. Różnorodności 
biologicznej  
i krajobrazu 

1. Ochrona zasobów leśnych 
− ochrona i użytkowanie lasów powinna być prowadzona zgodnie z 

zasadami określonymi w planach urządzania lasów; 
− prowadzenie gospodarki leśnej łączącej cele produkcyjne z funkcjami 

przyrodniczymi, naukowymi i edukacyjnymi; 
− dążenie do tworzenia drzewostanów wielogatunkowych i 

wielowiekowych o charakterze lasu naturalnego; skład drzew winien 
odpowiadać roślinności potencjalnej siedlisk leśnych; 

− realizacja zalesień winna uwzględniać zachowanie bioróżnorodności i 
nie może powodować niszczenia istniejących żerowisk, istniejące łąki 
śródleśne winny być zachowane; 

− przeciwdziałanie ekspansji zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej na terenach lasów  

2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
1) Znaczną cześć obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w 

których obrębie wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach 
rolniczych.  

2) W mpzp dla obszarów urbanizujących się sposób użytkowania terenów 
rolniczych ograniczany jest do rozwoju gospodarki turystycznej w 
zespołach zabudowy zagrodowej przekształconej w ośrodki 
agroturystyczne i rekreacyjne oraz specjalistyczne gospodarstwa 
ogrodnicze i sadownicze. 

3) Obserwuje się tendencję do przekształcania gospodarstw rolnych w 
zabudowę jednorodzinną na dużych działkach, stwarzających 
możliwość łączenia funkcji mieszkalnej i rekreacyjnej. 

4) Dla produkcji ogrodniczej nadal przeznacza się zorganizowane ogrody 
działkowe, szczególnie niekolidujące z realizowanymi i planowanymi 
inwestycjami (głównie w strefie śródmiejskiej). 

5) Studium utrzymuje w użytkowaniu rolniczym część terenów 
dotychczas użytkowanych rolniczo. 

6) Tereny trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska) zlokalizowane w 
dolinie rzek oraz cieków Studium wyklucza z możliwości urbanizacji i 
zachowuje w użytkowaniu rekreacyjnym lub rolniczym.  

3. System przyrodniczy miasta Podstawowy (PSP) i Uzupełniający (USP) 
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uznaje się za główny szkielet ekologicznej struktury przestrzennej 
miasta, wiążącej ze sobą wartościowe i różnorodne tereny zieleni oraz 
fragmenty terenów otwartych i zainwestowanych, zapewniając 
powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. 

1) Kierunki rozwoju systemu środowiska przyrodniczego miasta: 
a) rewaloryzacja, ochrona i rozwój istniejących zasobów środowiska 

przyrodniczego oraz zmniejszanie negatywnego wpływu działalności 
człowieka na to środowisko, 

b) ochrona terenów cennych krajobrazowo i przyrodniczo. 
2) Ochroną należy objąć 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. 

3) 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 wielkopowierzchniowe 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.  

4) 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. Ustanowione strefy ochrony krajobrazu, o 

przewadze walorów przyrodniczych: 
a) strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry, 
b) strefa ochrony Zniesienia, Kruhela i Zielonki. 

4. 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.  

1) Utrzymanie ochrony rezerwatu przyrody „Winna Góra”, 
2) Utrzymanie ochrony rezerwatu przyrody „Jamy”, 
3) Utrzymanie ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, 
4) Utrzymanie ochrony Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu 
5) Utrzymanie ochrony Obszarów Natura 2000: 

a) Obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie”  
PLB 180001  

b) Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska” 
PLH 180012 

c) Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rzeka San”  
PLH 180007 

6) Utrzymanie ochrony Stanowiska dokumentacyjnego Olistolit jurajski, 
7) Ochrona i konserwacja pomników przyrody wpisanych do Rejestru 

Pomników Przyrody 
8) Wprowadzenie ochrony: 

a) Stanowiska motyla Modraszka Rebela – ochrona stanowiska i 
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siedliska przed zniszczeniem, zachowanie chronionego gatunku 
motyla, 

b) Stanowisko żołny – ochrona przed zniszczeniem miejsc lęgowych 
żołny, zachowanie chronionego gatunku ptaka, 

c) „Wąwóz Maziarnia” - obiekt proponowany do objęcia ochroną w 
formie użytku ekologicznego lub innej, 

5. Utrzymanie i ochrona Parków miejskich: 
1) Dalsza Rewitalizacja Parku Miejskiego, 
2) Rewitalizacja Parku Lipowica, 
3) Ochrona i konserwacja Parku Bakończyce, 
4) Ochrona i konserwacja Parku Sielec. 

6. Ochrona istniejącej miejskiej zieleni naturalnej i para naturalnej. 
7. Kształtowanie i konserwacja istniejącej zieleni miejskiej. 

10. Ochrona zasobów 
kulturowych 

1. 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: 

1) znaczenie międzynarodowe: unikatowy zespół militarny Twierdzy 
Przemyśl, 

2) znaczenie krajowe: kontynuacja statusu znaczącego miejskiego 
ośrodka rozwoju od czasów średniowiecznych (najważniejszy gród 
wśród grodów czerwieńskich, miasto królewskie w Rzeczypospolitej, 
miasto garnizonowe w Cesarstwie Austro-Węgierskim, miasto 
powiatowe, wojewódzkie i ponownie powiatowe w okresie 
współczesnym), 

3) 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,  

4) pozostałe zachowane wartości historyczne: obiekty i zespoły 
zabudowy historycznej i współczesnej.  

2. W Studium zostają utrzymane 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), 

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. 

3. W całej przestrzeni Przemyśla wytypowano obszary najbardziej 
wartościowe krajobrazowo i ustalono dla nich strefy ochronne. 

1) Strefy ochrony krajobrazu (zurbanizowanego) historycznego i 
współczesnego. 

a) strefa ochrony Starego Miasta - zachowanie: historycznego układu 
urbanistycznego w obrębie najstarszych struktur miasta, 

b) strefa ochrony zabudowy Winnej Góry - zachowanie i ochrona 
historycznej zabudowy willowej, utrzymanie wysokich walorów 
krajobrazowych dzielnicy, 

c) strefa ochrony kompleksu poszpitalnego przy ul. Rogozińskiego - 
zachowanie i ochrona historycznych obiektów, 

d) strefa ochrony mostu Brama Przemyska - ekspozycja walorów 
architektonicznych obiektu infrastruktury drogowej jako dominanty 
w dolinie Sanu i punktu widokowego, 
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e) strefa ochrony zabudowy mieszkaniowej osiedla Kmiecie - 
zachowanie charakteru współczesnej dzielnicy mieszkaniowej z lat 
70-tych na tle walorów przyrodniczych doliny Sanu. 

f) strefa ochrony zabudowy ul. Bielskiego - zachowanie cennych 
otwarć widokowych na Stare Miasto, utrzymanie charakteru 
dzielnicy mieszkaniowej, zachowanie zasadniczego przebiegu i 
kształtu ulicy Bielskiego z charakterystycznymi serpentynami. 

2) Strefa ochrony krajobrazu doliny rzeki San: 
a) strefa ochrony wybrzeży Sanu „Prałkowce” i „Kmiecie” - 

utrzymanie dostępu i ekspozycji Sanu i jego nabrzeży jako 
przestrzeni publicznej 

b) strefa ochrony starorzecza Sanu „Wilcze” - utrzymanie dostępu i 
ekspozycji Sanu i jego nabrzeży jako przestrzeni publicznej, 
utrzymanie starorzecza jako niezabudowanego terenu zieleni, 

3) Strefy ochrony krajobrazu naturalnego lub mało  przekształconego z 
przewagą wartości przyrodniczych 

a) strefa ochrony  Lipowicy i Winnej Góry - 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. 

b) strefa ochrony Zniesienia, Kruhela i Zielonka - 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.  

4. Zespół Twierdzy Przemyśl – ochrona przez indywidualne wpisy do 
rejestru zabytków pojedynczych obiektów twierdzy. 
1) Studium wprowadza kompleksową ochronę obiektów twierdzy 

wraz ze strefami ochronnymi z zakazami i ograniczeniami 
przekształceń, wskazaniem stref ekspozycji, określeniem osi 
widokowych, wskazaniami przeznaczenia i współczesnych funkcji 
dla zachowanych obiektów.  

2) Studium wprowadza „Strefę Ochrony Krajobrazu Fortecznego 
Twierdzy Przemyśl” na terenie miasta po stronie zewnętrznej 
pierścienia tzw. Obwodu Noyon od strony historycznego układu 
urbanistycznego miasta Przemyśla. 
− utworzenie Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy 

Przemyśl wzdłuż linii szańców oraz ustalenie zasad jego 
ochrony. 

Celem ochrony jest 
− 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,  
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− utrzymanie bądź w sytuacjach koniecznych wprowadzenie 
korekt stref ekspozycji obiektów fortecznych, zapewnienie 
dostępności publicznej do obiektów Twierdzy. 

5. Ochrona zabytków. 
1) Wpis do rejestru zabytków - Podstawowa forma ochrony 

obowiązującą na terenie miasta oraz wskazana do kontynuacji. 
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.  

2) Wpis do gminnej ewidencji zabytków - 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. 

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. 

4) Znaleziska archeologiczne czyli obszary występowania reliktów 
osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego,  w Studium 
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. 

6. Cmentarze, obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 
obowiązujące na nich ograniczenia 
a) Cel - Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci narodowej. 
b) Zasady kształtowania przestrzeni :  

− 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. 
1) Zabytkowe cmentarze . 
a) Cel - Utrzymanie i ochrona historycznych zespołów cmentarnych 

wraz z systemami zieleni. 
b) Zasady kształtowania przestrzeni :  

− zachowanie układów przestrzennych wraz z obiektami 
architektury, grobowcami  
i pomnikami, alejami, pamiątkowymi tablicami itp. oraz 
charakterystycznym drzewostanem i zielenią niską itp., 
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− 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. 

 
 
 

7. RZEWIDYWANE ZNACZ ĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM 
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE, DŁUGOTERMINOWE, 
STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CEL E I 
PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNO ŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO,  
Z UWZGL ĘDNIENIEM ZALE ŻNOŚCI MI ĘDZY ELEMENTAMI 
ŚRODOWISKA I ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY 

 
 
Określenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń 

analizowanego dokumentu (w tym przypadku Studium), w szczególności na: różnorodność 
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz zależności między wymienionymi 
elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy wynika z nakazu art. 51 
ust.1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

Wpływ na wymienione komponenty środowiska ma różnego rodzaju oddziaływanie, 
związane głównie z formą zagospodarowania terenu. 

 
Wpływ, jaki wywiera rodzaj i charakter wprowadzanej zabudowy na komponenty 

środowiska wymienione w ustawie oraz uwarunkowania wynikające z przeprowadzonej 
analizy, określono dla poszczególnych grup obszarów i rodzajów inwestycji o jednakowej 
kategorii przeznaczenia terenu. 

Do obszarów objętych znaczącym oddziaływaniem należy zaliczyć tereny, w których 
zostały przekroczone lub zostaną przekroczone w wyniku realizacji ustaleń projektu Studium 
dopuszczalne normy środowiskowe pogarszające stan środowiska oraz warunki zdrowia  
i życia ich mieszkańców. 

 
Główne obszary objęte występowaniem znacznych oddziaływań to: 

1. Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (kontynuacja i rozwój zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zagrodowej, wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej i produkcyjno-
usługowej składów, magazynów); 

2. Planowane inwestycje komunikacyjne (rozbudowa i modernizacja układu 
komunikacyjnego i kształtowanie systemu ścieżek rowerowych); 
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3. Planowane inwestycje infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, cieplnej, elektroenergetycznej, gazowej) 

4. Eksploatacja kruszywa naturalnego 
 

1) Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (kontynuacja i rozwój zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zagrodowej, wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej  
i produkcyjno-usługowej składów, magazynów); 

 
Wprowadzenie nowej zabudowy spowoduje przekształcenia powierzchni ziemi  

- niwelacja powierzchni związana z wyrównywaniem terenu, wykopami pod budynki, 
infrastrukturę techniczną, przykrycie powierzchni nieprzepuszczalnymi materiałami, 
likwidacja pokrywy glebowej pod realizowanymi obiektami, ubytek terenów biologicznie 
czynnych, niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych nieczystościami 
biologicznymi. 

Projektowane wyżej wymienione funkcje są najczęściej kontynuacją, bądź uzupełnieniem 
tych istniejących. 

W przygranicznych obszarach miasta, występuje nadmierna intensyfikacja zabudowy 
jednorodzinnej (brak zachowanego charakteru ulicowego zabudowy) dzielnice Lipowica, 
Ostrów, Winna Góra). 
 
W tabeli poniżej przedstawiono prognozowany wpływ na poszczególne komponenty środowiska 
wynikaj ący z powstawania nowej zabudowy: 
Elementy 
środowiska 

Sposób oddziaływania Ocena 
Skutków1 

 

Wprowadzone sposoby ograniczenia 
negatywnego oddziaływania 
 

Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (kontynuacja i rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej i produkcyjno-usługowej składów, magazynów) 

Różnorodność 
biologiczna 

Na terenach dotychczas 
niezainwestowanych główne 
przekształcenia środowiska 
przyrodniczego powstaną w wyniku 
budowy nowych obiektów. 
Dojdzie do zmiany aktualnego 
użytkowania gruntów, w tym 
zmniejszenie powierzchni aktywnych 
biologicznie co wpłynie na 
występującą różnorodność 
biologiczną. 
 

-/+ D/Ś S 
B 

Zabezpieczenie ustaleniami studium 
minimalnych wartości powierzchni 
biologicznie czynnych, utrzymanie 
ciągłości lokalnych korytarzy 
ekologicznych łączących ekosystem 
rzeki San i Wiar z terenami 
chronionymi położonymi poza 
granicami administracyjnymi miasta.  
Tereny i obszary chronione wchodzące w 
skład Podstawowego systemu 
Przyrodniczego miasta  są wyłączone z 
zabudowy. 
Tereny wchodzące w skład 
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego 
Miasta są ograniczone z zabudowy. 

    

Rośliny 
Zwierzęta  
 

� Na etapie budowy oddziaływania 
będą bezpośrednie, 
krótkookresowe, w większości 
nieodwracalne. 

� Na etapie eksploatacji 
oddziaływania będą pośrednie, 
stałe, o bardzo małym stopniu 
oddziaływania. 

Prawidłowo zaplanowana realizacja 
ustaleń nie spowoduje utraty istotnych 
siedlisk zwierząt oraz nie spowoduje 
znaczącego negatywnego 
oddziaływania na zwierzęta. 
Zabudowa powinna być lokalizowana 
poza miejscami potencjalnego 

- B K 
 
 
 
-/+ D/Ś S 
B 

Zabezpieczenie ustaleniami planu 
minimalnych wartości powierzchni 
biologicznie czynnych 
Wprowadzenie zieleni urządzonej 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

138 
 

występowania cennych gatunków 
zwierząt czyli poza obszarami 
leśnymi, poza obszarami 
podmokłymi. Największe zmiany 
wystąpią w faunie glebowej (edafon), 
która w dużym stopniu utraci swoje 
siedliska. 
Główne przekształcenia środowiska 
przyrodniczego w wyniku budowy 
nowych obiektów reprezentowane 
będą przez zmiany aktualnego 
użytkowania gruntów, w tym 
likwidację agrocenoz. 

Wody 
powierzchniowe 
i podziemne 

� Na etapie budowy oddziaływania 
będą pośrednie, krótkookresowe, 
odwracalne i o małym stopniu 
oddziaływania. 

� Na etapie eksploatacji 
oddziaływania będą pośrednie, 
stałe. 

Nie przewiduje się, by projektowana 
zmiana wiązała się z negatywnym 
oddziaływaniem na stan ilościowy i 
jakościowy wód podziemnych i 
powierzchniowych. 

- /+B K 
 
 
 
B S  

Wprowadzenie scentralizowanego 
systemu wodno – kanalizacyjnego. 
Właściwego funkcjonowania 
wszystkich elementów systemu 
unieszkodliwiania ścieków oraz wód 
opadowych zminimalizuje możliwość 
powstania zagrożeń dla wód 
powierzchniowych, podziemnych i 
gruntu.. 
Zabezpieczenie pasów zieleni, 
wolnych od zabudowy wzdłuż cieków 
wodnych.  

Powietrze 
Klimat 

� Na etapie budowy oddziaływania 
będą bezpośrednie, 
krótkookresowe, odwracalne, 
znaczące lecz ograniczone do 
terenów przeznaczonych pod 
zabudowę i bezpośrednio w jej 
otoczeniu. 

� Na etapie eksploatacji 
oddziaływania będą bezpośrednie, 
stałe, o bardzo małym stopniu 
oddziaływania. 

Oddziaływanie na zanieczyszczenia 
powietrza w trakcie realizacji ustaleń 
nastąpi w wyniku pracy sprzętu 
budowlanego i transportu materiałów 
budowlanych (spaliny) oraz w wyniku 
składowania materiałów budowlanych 
(ewentualne źródło zapylenia), a 
także w trakcie prac ziemnych 
(pylenie z powierzchni terenu 
pozbawionej roślinności, w zależności 
od warunków atmosferycznych). 
Wpływ przedsięwzięcia na warunki 
aerosanitarne w trakcie jego budowy 
będzie okresowy, ograniczony 
przestrzennie i jakościowo, jego 
ograniczenie można osiągnąć przez 
wygrodzenie terenów realizacji prac 
budowlanych, ewentualnie zwilżanie 
obszaru w sytuacjach małej 
wilgotności powietrza itp. 
 
Na etapie funkcjonowania źródłami 
zanieczyszczenia atmosfery na 
obszarze zainwestowania (poza 

- B K  
 
-/+ D S B 

Zminimalizowanie emisji pyłów i 
gazów przez podstawowy system 
ogrzewania obiektów zapewniających 
minimalną emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery: 
Indywidualne źródła ciepła oparte o 
paliwa ekologiczne. 
Jako źródła ogrzewania należy 
wykorzystywać paliwa niskoemisyjne 
lub nieemisyjne dzięki czemu 
zanieczyszczenia nie wpłyną w 
istotnym stopniu na pogorszenie stanu 
atmosfery. Zmiany w obrębie obszaru 
związanego z lokalizacją zabudowy 
będą miały wpływ na wzrost natężenia 
ruchu drogowego oraz związany z tym 
wzrost zanieczyszczeń aerosanitarnych 
pochodzenia motoryzacyjnego. 
Główne zanieczyszczenia 
motoryzacyjne to m.in. tlenek węgla, 
tlenki azotu, węglowodory 
aromatyczne i alifatyczne. W 
nawiązaniu do obecnych tendencji 
proekologicznych na rynku 
motoryzacyjnym, w przyszłości 
spodziewany jest jednostkowy spadek 
emisji zanieczyszczeń przez pojazdy 
samochodowe. 
 
Wprowadzenie zakazu zabudowy 
doliny Sanu – korytarza 
przewietrzania miasta. 
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zewnętrznymi) będą: 
� źródła ciepła projektowanych 

obiektów przemysłowo-
składowymi, usługowych i 
mieszkalnych; 

� emisja technologiczna ww. 
obiektów 

� motoryzacyjne zanieczyszczenia 
powietrza. 

Mało intensywna zabudowa, nie  
wpłynie na znaczne zmniejszenie 
przewietrzania terenu,  a jednocześnie 
nie spowoduje stagnacji 
zanieczyszczonego  powietrza. 
Największy negatywny wpływ na  
przewietrzenie miasta i warunki 
aerosanitarne będzie miała zabudowa 
doliny Sanu. 

Klimat 
akustyczny 

� Na etapie inwestycyjnym 
(realizacji ustaleń) odczuwalny 
będzie okresowy wzrost natężenia 
hałasu, związany z pracą sprzętu 
budowlanego i transportem 
materiałów budowlanych. 
Emisja hałasu w trakcie budowy 
jest traktowana jako prace 
okresowe i nie podlega regulacji 
prawnej w tym zakresie.  

Podstawowymi, źródłami zmian 
warunków akustycznych na etapie 
funkcjonowania inwestycji (poza 
zewnętrznymi) będą: 

� powstanie nowych źródeł hałasu 
związanych z obiektami 
produkcyjnymi, produkcyjno-
usługowymi, usługowymi i 
mieszkalnymi; 

� wzrost natężenia ruchu 
samochodowego, związany z 
obsługą komunikacyjną ww. 
obiektów 
Dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku reguluje 
Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826). 

- B K 
 
 
 
 
 
 
 
- B D S 

Na etapie inwestycyjnym należy 
zastosować tzw. bierną ochronę przed 
hałasem poprzez ograniczenie czasu 
pracy najbardziej hałaśliwych 
urządzeń w ciągu doby, z 
wykluczeniem godzin 
nocnych. 
 
Ograniczenie hałasu komunikacyjnego 
poprzez odpowiednie zaprojektowanie  
i zrealizowanie ciągów 
komunikacyjnych oraz wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej lub ekranów 
akustycznych wzdłuż głównych tras 
komunikacyjnych.  
 

Powierzchnia 
 ziemi 

� Na etapie budowy - oddziaływania 
będą nieodwracalne w obszarze 
zainwestowanym. 

� Na etapie eksploatacji 
oddziaływania będą pośrednie, 
stałe i o małym stopniu 
oddziaływania. 

Główne przekształcenia powierzchni w 
wyniku realizacji ustaleń dotyczy: 
� Zmiany lokalnego ukształtowania 

terenu w wyniku robót ziemnych 
(wykopy pod fundamenty i dla 
potrzeb uzbrojenia terenu); 

� Likwidacji pokrywy glebowej w 
miejscach wykopów i 

- B K 
 
 
-/+ P S 

Określenie i pozostawienie 
powierzchni biologicznie czynnej, w 
zależności od rodzaju zabudowy. 
Usuwanie odpadów, na zasadach 
obowiązujących na terenie Miasta 
Przemyśla. 
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przekształcenia fizykochemicznych 
właściwości gleb na terenach 
placów budów; 

Prognozowane przekształcenia 
środowiska są w większości 
nieuniknione i mają typowy charakter 
terenów nowych inwestycji związanych 
z rozwojem nowej zabudowy. 

Krajobraz  

Wprowadzenie nowych obiektów 
kubaturowych (zabudowy usługowej, 
przemysłowo-składowej, mieszkaniowej) 
spowoduje intensyfikację antropizacji 
krajobrazu. 
Zmiana krajobrazu w wyniku 
nadbudowy i rozbudowy 
kubaturowej, kształtowanie  nowej 
przestrzeni miejskiej 

+ D S B Dotrzymanie wymogów wynikających 
z położenia w strefie ochrony 
krajobrazu fortecznego Twierdzy 
Przemyśl oraz innych stref ochrony 
krajobrazu wyznaczonych w Studium. 
Dotrzymanie wymogów wynikających z 
położenia w granicach Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i 
Przemysko Dynowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu – Dzielnica 
Kruhel. 
Wprowadzenie zieleni towarzyszącej 
wpływającej na walory krajobrazowe 
otoczenia. 

Zdrowie i życie 
ludzi 

Wprowadzenie nowej zabudowy i 
zwiększenie jej intensywności 
spowoduje zwiększenie liczby 
mieszkańców tego terenu, co 
przyczyni się do: 
� nieznaczne pogorszenie stanu 

higieny atmosfery i klimatu 
akustycznego, 

� zwiększenie ilości wytwarzanych 
odpadów na tym terenie, 

� zwiększenie ilości 
odprowadzanych ścieków, 

� wzrost zapotrzebowania na wodę, 
energię elektryczną i cieplną, 

-/+ B D S Wymienione oddziaływania nie 
spowodują przekroczeń 
dopuszczalnych norm dla 
poszczególnych elementów 
środowiska przyrodniczego ani 
zagrożeń dla zdrowia i życia ludności.  
 
Największym zagrożeniem dla 
zdrowia i życia ludzi jest przede 
wszystkim wprowadzanie nowej 
zabudowy na terenach szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz terenach 
osuwiskowych. 

Zabytki 

Wprowadzenie nowych obiektów 
kubaturowych (zabudowy usługowej, 
przemysłowo-składowej, mieszkaniowej) 
w terenach chronionych kulturowo może 
wpłynąć na ekspozycję obiektów 
zabytkowych, w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie jeśli nie będą zachowane 
obowiązujące ograniczenia. 

-/+ D S P Utrzymanie strefy ochrony krajobrazu 
fortecznego Twierdzy Przemyśl, oraz 
stref ochrony krajobrazu kulturowego 
wprowadzonych W studium. 
Utrzymanie ochrony: 
� Twierdzy Przemyśl, 
� zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków 
� zabytków wpisanych do ewidencji 

zabytków, 
� stanowisk archeologicznych, 
� starych cmentarzy. 
� miejsc pamięci. 
Ochrona i użytkowanie zgodnie z 
zasadami określonymi w Studium. 

    
1Rodzaje oddziaływań na środowisko: 
„+” - pozytywne, „-” - negatywne D – długoterminowe, Ś – średnioterminowe, K – krótkoterminowe, Ch - 
chwilowe, S – stałe, B - bezpośrednie, P - pośrednie,  

 
Największy konflikt wywołany wprowadzeniem nowej zabudowy ma charakter lokalny  

i dotyczący nadmiernej intensyfikacji zabudowy i przewężenia doliny rzeki San, korytarza 
ekologicznego i korytarza przewietrzania miasta oraz obszaru Natura 2000 MZW „Rzeka 
San” PLH 180007. 
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Utrzymany w Studium Podstawowy i Uzupełniający System Przyrodniczy miasta 
zapewnia połączenia przyrodnicze wewnątrz miasta i z terenami otaczającymi, umożliwiając  
migracji zwierząt.  

Licznie występujące, głęboko wcięte  doliny rzeczne, dopływy Sanu zmniejszają presję 
barier ekologicznych wynikłych ze zwartej zabudowy. 

Projektowany układ zabudowy w dzielnicach przygranicznych nie przerywa ciągłości 
lokalnych korytarzy, stwarzała możliwości bezkolizyjnej migracji organizmów. 

Wyznaczona w Studium sieć korytarzy, mimo zwartej zabudowy charakteryzuje się 
drożnością. 

Zapisy w ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, a w szczególności w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapewniają ciągłość połączeń korytarzy ekologicznych. 

Jednym z najważniejszych celów ochrony przyrody i krajobrazu województwa 
podkarpackiego jest stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych i sieci ekologicznej, 
zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej, uwzględniające: 
- ochronę obszarów o największych wartościach przyrodniczo - krajobrazowych i dużym 

potencjale biologicznym, chronione na mocy Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami), 

- ciągłość i spójność przestrzenną korytarzy ekologicznych stanowiących drogi migracji, 
rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej organizmów żywych oraz wpływających na 
zmniejszenie negatywnych skutków izolacji obszarów cennych przyrodniczo, 

- ochronę obszarów ważnych dla gniazdowania i migracji ptaków, 
- wielokierunkowe działania związane z inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą oraz 

ochroną i monitoringiem na pozostałych obszarach województwa. 
 
Ustalenia Studium nie stwarzają zagrożenie dla prawidłowego przyszłego funkcjonowania 

omawianego projektowanego wielkoobszarowego systemu obszarów chronionych. Nie 
wprowadzają bowiem na terenach chronionych rozległej zabudowy produkcyjno-usługowej  
i mieszkaniowej. 

 
Duże zagrożenie stanowi presja na wprowadzenie nowej zabudowy na tereny ograniczeń 

ze względu zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 
Należą do nich innymi obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wskazuje się jednak użytkowanie 

rolnicze w postaci łąk i pastwisk, lokalizowanie otwartych terenów rekreacyjnych bez 
wznoszenia trwałych obiektów kubaturowych oraz zadrzewianie; dopuszczenie 
zagospodarowania terenów zalewowych w sposób nie powodujący nadmiernych strat  
w przypadku wystąpienia powodzi (bez trwałych obiektów kubaturowych). 

 
Zapisy w ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a w szczególności w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wykluczają z zabudowy tereny zalewowe do czasu aż zostaną one 
zabezpieczone przed powodzią (budowa i modernizacja wałów). 

 
Dużym zagrożeniem jest presja na wprowadzenie nowej zabudowy na tereny zagrożone 

osuwiskami. Na terenach tych ważne jest: 
− właściwe zagospodarowanie przestrzenne oraz odwodnienie zboczy przy prowadzonych 

pracach budowlanych, 
− zalesianie, zadrzewianie i zakrzewianie stoków podatnych na procesy osuwiskowe  

i erozyjne, 
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− sporządzenie aktualnych dokumentacji geologicznych oraz bieżące prowadzenie 
ewidencji osuwisk. 
 
Zapisy w ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a w szczególności w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wykluczają z zabudowy osuwiska aktywne ciągle i nieaktywna. 

 
 

2. Planowane inwestycje komunikacyjne (rozbudowa i modernizacja układu 
komunikacyjnego i kształtowanie systemu ścieżek rowerowych); 

 
Główną inwestycją wprowadzającą zmiany w układzie komunikacyjnym miasta, 

jest zrealizowana północno – wschodnia obwodnica miasta Przemyśla oraz będąca  
w trakcie realizacji obwodnica południowo wschodnia. 

Skutkiem budowy lub przebudowy dróg będzie wzrost natężenia ruchu pojazdów. 
Największe oddziaływanie zakłada się od istniejącej obwodnicy oraz budowanej południowo 
- wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla.  

 
Pozostałe planowane inwestycje drogowe będą polegały głównie na rozbudowie, 

przebudowie i modernizacji dróg istniejących, zatem ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko będzie znaczące przede wszystkim na etapie realizacji. 

Ze względu na skalę tych przedsięwzięć i uwarunkowania fizjograficzne, inwestycje te nie 
wpłyną znacząco na środowisko. Ich oddziaływanie będzie typowe dla zwykłych inwestycji 
drogowych. 

Nie przewiduje się bardziej znaczącego negatywnego oddziaływania wyżej wymienionych 
inwestycji na komponenty środowiska i formy ochrony przyrody niż te wymienione poniżej. 

 
potencjalne skutki oddziaływania planowanych przedsięwzięć drogowych na poszczególne 
komponenty środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz eksploatacji inwestycji 
drogowych: 
 
Etap realizacji inwestycji drogowych  
� oddziaływania na klimat akustyczny 

− pogorszenie warunków akustycznych (wzrost hałasu)  
� oddziaływania na powietrze atmosferyczne 

− wzrost zapylenia powietrza 
− źródłem oddziaływania będą: maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie 

drogi, pojazdy transportujące materiały służące do budowy) 
� wpływ na krajobraz 

− związany z zapleczem budowlanym, miejscem składowania materiałów, 
− wykonywaniem wykopów oraz pracą sprzętu ciężkiego 

Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, obejmujący etap prowadzenia 
prac związanych z budową drogi. Zatem oddziaływanie inwestycji na etapie budowy 
na jakość środowiska będzie niewielkie.  

� oddziaływanie na wody podziemne 
− zanieczyszczenia wody na skutek wycieków ropopochodnych, 
− źródłem zanieczyszczeń mogą być również spływy deszczowe i roztopowe z terenu 

budowy oraz wypłukiwane   zanieczyszczenia   z   materiałów   używanych   do   
budowy   drogi;   ponadto nieodpowiednie składowanie materiałów budowlanych, 
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niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy. Jedynie w przypadku wystąpienia sytuacji 
awaryjnych tj. niekontrolowany wyciek paliwa z pracującego sprzętu ciężkiego czy 
też innych substancji chemicznych (farby, masy uszczelniające) przewiduje się 
znaczące zagrożenia dla komponentów środowiska.  

� oddziaływanie na wody powierzchniowe 
− zanieczyszczenie wód powierzchniowych powodowane przez: 

• spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wypłukiwane zanieczyszczenia z 
materiałów używanych do budowy drogi (np. z mas bitumicznych itp.), 

• nieodpowiednio składowane materiały budowlane oraz materiały stosowane w pracach 
nawierzchniowych, wykończeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych, 

• niewłaściwa lokalizacja zapleczy budowy bądź nieodpowiednio zorganizowane 
zaplecza sanitarne itp., 

• zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi w szczególności ropopochodnymi, 
wyciekającymi z maszyn, np. w wyniku awarii, 

• bezpośrednie przedostanie się zawiesin oraz substancji niebezpiecznych do 
naturalnych cieków, w trakcie prowadzenia robót w korytach rzek w ramach budowy 
obiektów mostowych. Zawiesiny powstałe w wyniku prowadzenia robót zwiększają 
mętność wody w rzekach. 

� przekształcenie powierzchni terenu 
− zagęszczenie gleby na skutek ruchu ciężkich pojazdów, 
− w wyniku prowadzenia prac budowlanych będą usuwane masy ziemne, żużlowe oraz 

płyty betonowe. 
� oddziaływanie na roślinność 

− negatywny wpływ na stan drzew na skutek zagęszczenia gleby w przypadku, gdy 
ciężkie pojazdy zlokalizowane zostaną w zasięgu koron drzew. 

− ruch ciężkich pojazdów może być również źródłem uszkodzeń pni i gałęzi rosnących 
w pobliżu drzew, w przypadku nieodpowiedniego lub braku zabezpieczenia drzew na 
okres prowadzenia prac budowlanych.  

� oddziaływanie na zwierzęta 
− hałas oraz obecność ludzi, pojazdów i maszyn płoszą zwierzęta, a pozbawiony 

roślinności pas terenu utrudnia ich migracje. 
� oddziaływanie na pobliskie obiekty budowlane 

− pękanie murów budynków na skutek ruchu ciężkich pojazdów oraz pracy maszyn 
będących źródłem wibracji - hipotetycznie 

� wpływ na dobra kultury 
− zniszczeniu ulec mogą dobra kultury ukryte w ziemi - w przypadku braku 

wcześniejszego skrupulatnego rozpoznania archeologicznego 
� inne 
− chwilowe utrudnienia w ruchu związane z dojazdem do poszczególnych posesji, 
− budowa drogi powoduje trwałe zajęcie terenu pod trasę i czasowe pod drogi 

dojazdowe, place składowe, miejsca poboru kruszyw i inne. Z terenów tych usuwana 
jest roślinność, giną drobne zwierzęta, usuwana jest wierzchnia warstwa gleby. 

 
Etap eksploatacji inwestycji drogowej 
� oddziaływania na klimat akustyczny 

− wzrost poziomu hałasu w rejonie nowobudowanych i rozbudowywanych dróg  
i węzłów komunikacyjnych (odczuwalny przez ludzi, a także przez niektóre gatunki 
zwierząt, zwłaszcza ptaków w odległości nawet do kilkuset metrów od osi drogi); 
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− wykonanie odpowiedniej nawierzchni może wpłynąć na obniżenie poziomu hałasu 
nawet o 3-4 dB. Budowa drogi spowoduje upłynnienie ruchu, co z kolei wpłynie na 
poprawę klimatu akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie. 

� oddziaływania na powierzchnię ziemi 
− zmiany pokrycia powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, skarpy dużych 

wykopów i nasypów 
− praktycznie nieodwracalne przekształcenia terenów w obrębie i najbliższym 

sąsiedztwie „pasa drogowego"; 
− naruszenie i/lub zanieczyszczenie powierzchni ziemi 

i gleby. 
� oddziaływania na wody powierzchniowe 

− źródłem niekorzystnych oddziaływań bezpośrednio na wody powierzchniowe,  
a pośrednio na środowisko gruntowo-wodne i wody podziemne są zanieczyszczenia z: 

• rozchlapywania, 
• spływów deszczowych i roztopowych z nawierzchni drogi, 
• zrzuty niebezpiecznych dla środowiska substancji w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii, 
• ewentualnych poważnych awarii związanych z wyciekami substancji toksycznych. 

Zanieczyszczenia te poprzez infiltrację mogą następnie przedostawać się do wód 
gruntowych oraz wgłębnych. 

− głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach opadowych z dróg  
(w warunkach normalnej bezawaryjnej eksploatacji) są: 
• zawiesiny ogólne, 
• specyficzne mikrozanieczyszczenia organiczne (węglowodory alifatyczne i 

aromatyczne oraz WWA) 
• zanieczyszczenia ropopochodne, 
•  metale ciężkie, 
• chlorki, stosowane do zimowego utrzymania dróg. 

− zawiesiny stanowią zagrożenie dla wód powierzchniowych, rzadko - dla wód 
podziemnych. Natomiast zanieczyszczenia ropopochodne nie stanowią realnego 
zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego w warunkach normalnej 
(bezawaryjnej) eksploatacji dróg, ze względu na niskie stężenia. Wiele z nich ulega 
sorpcji na zawiesinach, a następnie w warunkach tlenowych, jakie zapewniają rowy 
drogowe i zbiorniki ekologiczne, ulegają biodegradacji. Są to procesy prowadzące do 
samooczyszczania. Zwrócić jednak należy uwagę na słabe poznanie procesów 
biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz wpływu powstałych produktów 
ich rozpadu na chemizm wód powierzchniowych i podziemnych, a także na 
spowolnione tempo ich rozpadu w okresie zimowym. 

� oddziaływania na wody podziemne i gruntowe 
− w czasie eksploatacji negatywnie oddziaływają zanieczyszczenia z rozchlapywania, 

spływów deszczowych i roztopowych z nawierzchni drogi oraz zrzuty 
niebezpiecznych dla środowiska substancji w przypadku poważnej awarii. 
Zanieczyszczenia te dostają się do wód podziemnych w wyniku infiltracji. 

− lokalne zaburzenia stosunków wodnych (w tym podtopienia i przesuszenia), 
− pogorszeniu mogą ulec własności retencyjne i filtracyjne gruntu, 
− zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy, odwodnienia), 
− na wody gruntowe wpływają zmiany powierzchni ziemi, jej pokrycia i własności 

filtracyjnych gruntu. 
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� oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat - spaliny i pyły samochodowe 
− Poprawa stanu dróg powinna poprawić stan klimatu akustycznego, z drugiej strony 

podwyższony poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza będzie obserwowany  
w miejscach, które dotychczas były wolne od tego typu oddziaływań. 

− O wielkości emisji produktów spalania paliw z transportu (przede wszystkim tlenki 
węgla, siarki i azotu,  węglowodory alifatyczne,  aromatyczne  i  policykliczne,  
cząstki stałe)  decyduje  w największym stopniu natężenie i płynność ruchu pojazdów. 
Struktura, rozmieszczenie przestrzenne i stan infrastruktury drogowej ma raczej 
pośredni wpływ na skalę emisji i wielkość oddziaływań. 

− Realizacja inwestycji nie wpłynie w istotny sposób na zmiany poziomu emisji 
dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. 

− zmiana topoklimatu (na mikroklimat wpływa zajęcie terenu i zmiany pokrycia 
powierzchni ziemi). 

� oddziaływania na gleby 
− pogorszeniu ulegną własności retencyjne i filtracyjne gruntu, 
− zanieczyszczenie gleby, 
− zmiany struktury gleby oraz jej składu chemicznego i biologicznego, 
− zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy, odwodnienia) wpływają na 

wilgotność gleby, 
− w zależności od ukształtowania terenu i budowy geologicznej w obrębie 

realizowanych dróg wystąpić może także zjawisko erozji gleb. Modelowanie 
elementów konstrukcyjnych w obrębie pasa drogowego (np. rowy odwadniające) oraz 
zmiana poziomu wód gruntowych prowadzą do zmian morfologii gleby, terenu  
i w efekcie do degradacji powierzchni ziemi. 

� odziaływania na przyrodę ożywioną (flora i fauna)  
− Wpływ na florę: 

• kształtowane podczas budowy nasypy i pobocza zajmowane są często przez 
roślinność synantropijną, o niewielkich wymaganiach siedliskowych, 

• rozdzielenie ekosystemów, 
• zanieczyszczanie powietrza i zmiany topoklimatu wpływają na florę i faunę, 
• zmiany struktury gleby oraz jej składu chemicznego i biologicznego wpływają na 

florę i faunę, 
• zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy, odwodnienia) wpływają na 

wilgotność gleby, co wpływa na florę i faunę i plonowanie roślin uprawnych. 
• na faunę i florę wpływają dodatkowo: stan czystości powietrza, hałas i drgania, 

mikroklimat, poziom wód gruntowych, zbiorniki wód powierzchniowych  
i podziemnych, zanieczyszczenie gleby i pokrycia powierzchni ziemi. 

− Wpływ na faunę: 
• oddziaływanie inwestycji drogowych na faunę sprowadza się do następujących 

istotnych aspektów: 

- tworzenie barier migracyjnych; 

- podwyższona śmiertelność/zmniejszanie liczebności populacji (śmiertelne 
kolizje zwierząt z jadącymi samochodami); 

- płoszenie zwierząt (hałas, światło, wibracje).  
� oddziaływania na krajobraz 

− Na zmiany w krajobrazie i walory estetyczne drogi wpływają:  
• urządzenia ochrony przed hałasem, 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

146 
 

• zmiany pokrycia powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, skarpy dużych 
wykopów i nasypów, 

− Liniowy charakter dróg, ich ciągłość oraz szerokość - decydują o skali i rodzaju 
oddziaływań środowiskowych. Przecinają one naturalne układy przyrodnicze oraz 
wykształcone przez stulecia układy antropogeniczne, tworzące wspólnie określone 
zespoły krajobrazowe. 

� oddziaływania na dobra kultury 
− Oddziaływania na dziedzictwo kulturowe mogą mieć charakter bezpośredni (całkowite 

lub częściowe zniszczenie obiektu) lub pośredni (zmiana otoczenia obiektu lub 
obszaru cennego kulturowo w wyniku sąsiedztwa z planowaną drogą). Ewentualna 
kolizja dróg z terenami i obiektami objętymi ochroną może doprowadzić między 
innymi do: 

• zniszczenia stanowisk archeologicznych, 
• pogorszenia stanu zabytków architektonicznych poprzez wzrost zanieczyszczenia 

powietrza z emisji spalin oraz drgania podłoża, 
− W szczególności prace nad budową lub modernizacją dróg mogą mieć istotny wpływ 

na zasoby archeologiczne, gdy lokalizacja potencjalnych stanowisk badawczych nie 
jest precyzyjnie znana naukowcom. 

� Inne 
− na etapie eksploatacji występujące oddziaływania będą pozytywne, gdyż w wyniku 

budowy dróg nastąpi poprawa stanu nawierzchni jezdni, zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu oraz skrócenie czasu dojazdu. 

 
Oddziaływanie na elementy środowiska planowanych przedsięwzięć drogowych  
Elementy środowiska  
i oddziaływania bezpośrednie 

Wzajemne powiązania i oddziaływanie pośrednie 

Powietrze i klimat 
� emisja spalin, 
� zapylenie 
� imisja zanieczyszczeń, 
� hałas i wibracje 

� Spaliny i pyły samochodowe zanieczyszczają powierzchnię ziemi, 
gleby i wody powierzchniowe. 

� Zanieczyszczanie powietrza i zmiany topoklimatu wpływają na florę i 
faunę. 

� Hałas i wibracje wpływają na człowieka i świat zwierzęcy, ma wpływ 
na walory rekreacyjne otoczenia. Urządzenia ochrony przed hałasem 
wpływają na krajobraz i na walory estetyczne drogi. Hałas ma wpływ 
na zagospodarowanie przestrzenne. 

� Na mikroklimat wpływa zajęcie terenu i zmiany pokrycia powierzchni 
ziemi 

Powierzchnia ziemi łącznie z 
glebą 
� zmiany struktury gruntu, 

składu biologicznego i 
chemicznego 

� utrata gleb i innych 
gruntów 

� powstanie nasypów i 
wykopów 

� Zmiana pokrycia powierzchni terenu zmienia mikroklimat. 
� Pogarszają się własności retencyjne i filtracyjne gruntu, co wpływa  na 

wody gruntowe i ujęcia wody oraz na mikroklimat. 
� Zanieczyszczenie gleby wpływają na zanieczyszczenia wód 

gruntowych oraz wtórne zanieczyszczenia powietrza (działanie wiatru). 
� Zmiany struktury gleby oraz jej składu chemicznego i biologicznego 

wpływają na florę i faunę, na zachowanie zasobów leśnych i 
gospodarkę leśną. 

� Zmiany pokrycia powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, 
skarpy dużych wykopów i nasypów wpływają na krajobraz. 

Wody powierzchniowe  
i podziemne 
� zanieczyszczenia wód, 
� obniżenie poziomu wód 

gruntowych 
� zmiana stosunków 

wodnych 
� przecięcie warstw 

wodonośnych 
� zagrożenia dla ujęć wody 

� Zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy, odwodnienia) 
wpływają na wilgotność gleby, to wpływa na florę i faunę, plonowanie 
roślin uprawnych. 

� Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wpływają na lasy i na 
zmiany w krajobrazie. 

� Na wody gruntowe wpływają zmiany powierzchni ziemi, jej pokrycia i 
własności filtracyjnych gruntu. 

� Zmiany poziomu wód gruntowych, zmiany zbiorników wodnych oraz 
biegu rzek i potoków wpływają na florę i faunę. 

� Zanieczyszczenie wód w sąsiedztwie ujęć wody ma wpływ na zdrowie 
ludzi, a przez infiltrację i systemy melioracyjne wpływa na . jakość 
upraw rolnych. 
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Flora i fauna 
� zmiany przestrzeni 

życiowej i ekosystemów,  
� zagrożenie dla niektórych 

gatunków, 
� zmniejszenie 

bioróżnorodności  

� Na faunę i florę wpływają: stan czystości powietrza, hałas i drgania, mikroklimat 
poziom wód gruntowych, zbiorniki wód powierzchniowych i 
podziemnych, zanieczyszczenie gleby i pokrycia powierzchni ziemi 

� Na faunę i florę mają wpływ rozcięcia ekosystemów, zmiany 
powierzchni życiowej, zmiany krajobrazu.  

� Stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie człowieka przez: jakość 
powietrza (zanieczyszczenia, hałas i drgania, mikroklimat), rekreację 
(zbieranie grzybów, rybołówstwo i wędkarstwo w wodach, spacery, itp.). 

� Stan flory ma wpływ na krajobraz. 
 
Proponowane rozwiązania minimalizujące negatywne skutki w fazie budowy i eksploatacji 
inwestycji drogowych: 
� Oddziaływanie na stan powietrza: 

- prawidłowa organizacja placu budowy; 
- zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego i transportowego.  

� Oddziaływanie na klimat akustyczny 
- wykonywanie robót w porze dziennej; 
- lokalizacja zaplecza jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej. 
- zastosowanie ekranów akustycznych w miejscach wystąpienia przekroczeń wartości 

dopuszczalnych poziomu hałasu. 
� Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 

- humus z terenów trwale zajmowanych pod drogę powinien być wykorzystany do 
umacniania skarp i urządzania terenów zieleni przydrożnej; 

- przewóz zroszonego gruntu sprawnymi technicznie samochodami z zabezpieczeniem 
przed nadmiernym pyleniem; 

- zagospodarowanie wytworzonych mas ziemnych na miejscu przy budowie nasypów, 
podstaw skarp, itp. 

� Oddziaływanie na roślinność i zwierzęta 
- nasadzenie nowej zieleni wzdłuż trasy; 
- wykonanie przepustów na trasach wędrówek zwierząt.  

� Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
- zainstalowanie separatorów substancji ropopochodnych i osadników na wylotach 
ścieków do odbiorników; 

- ujmowanie i odprowadzanie lub wywożenie ścieków bytowo-gospodarczych 
powstających na terenie placu budowy do najbliższej oczyszczalni ścieków. 

� Oddziaływanie na środowisko kulturowe 
- w przypadku ujawnienia obiektów, stanowisk archeologicznych i historycznych 

podczas prowadzenia prac budowlanych zgłoszenie do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i zabezpieczenie odkrytego obiektu, stanowiska do czasu wydania 
odpowiednich zarządzeń. 

� Gospodarka odpadami 
- zagospodarowanie wytworzonych mas ziemnych na miejscu przy budowie nasypów, 

podstaw skarp, itp. 
- wykorzystanie gruzu budowlanego do makroniwelacji planowanych ulic i do 

zagęszczania nasypów; 
- w przypadku nadmiaru gruzu umieszczenie na właściwym składowisku, w przypadku 

odpadów niebezpiecznych - przekazanie firmom posiadającym odpowiednie 
zezwolenia. 
 

Ścieki rowerowe w Przemyślu zlokalizowane są głównie w ciągu istniejących dróg. 
Planuje się budowę ścieżek rowerowych w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej” i w ramach Programu „Błękitny San - szlak rowerowy” oraz w ramach 
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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. 

Budowa ścieżek rowerowych wpłynie na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wskazuje się 
zabezpieczenie terenów dla urządzenia ścieżek rowerowych. 

Utworzone ścieżki rowerowe przyczynią się do rozwoju turystyki i uatrakcyjnienia miasta, 
ale jednocześnie obszary cenne przyrodniczo mogą podlegać presji zagospodarowania 
turystycznego. Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej z jednej strony 
pod kątem jej funkcjonalności i konstrukcji, a z drugiej - zrównoważonego rozwoju oraz 
małej ingerencji w przyrodę bywa zadaniem bardzo trudnym. 

W Przemyślu nie przewiduje się dużej ingerencji ścieżek rowerowych w środowisko 
przyrodnicze. 
 

Hałas drogowy 
Eliminacja lub ograniczenie hałasu komunikacyjnego, ze względu na obszar i liczbę osób 

objętych jego oddziaływaniem jest bardzo trudna. 
Prowadzony monitoring wykazuje czy na terenach chronionych akustycznie zostaje lub 

zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu, identyfikuje zmiany stanu klimatu 
akustycznego za pomocą pomiarów cyklicznych, zgodnie z obowiązującymi metodami 
pomiarów hałasu.  

Dla terenów, dla których zostały przekroczone poziomy hałasu, należy podjąć działania 
ochronne w pierwszej kolejności. 

Ważnym elementem w ochronie akustycznej jest dobór odpowiednich zabezpieczeń 
ochrony przed hałasem. 

Podstawową, stosowaną metodą ochrony jest w tym przypadku ograniczenie hałasu przy 
użyciu ekranów akustycznych. Zabezpieczenia te nie zawsze są możliwe do zastosowania. 
Zalety ekranów akustycznych: 
- małe zajęcie terenu, 
- łatwość montażu, 
- niezła efektywność w niektórych przypadkach (pod warunkiem ich prawidłowego 

rozwiązania), 
- akceptowalne koszty (w przypadku typowych rozwiązań), 
- estetyka rozwiązań pod warunkiem spełnienia przynajmniej podstawowych zasad 

dotyczących „rytmu" elementów powtarzalnych, proporcji, porządku rozwiązania, 
harmonii, kontrastu, dopasowania do otaczającego terenu, kolorystyki (są to najczęściej 
podawane elementy w instrukcjach i zasadach projektowania), 

Problemy z zastosowaniem: 
- często ich nieuzasadnione stosowanie, 
- związane są z ukształtowaniem zabudowy mieszkaniowej wzdłuż dróg, 
- wysokością obiektów chronionych i ich odległością od arterii.  

Niezbędną cechą ekranów powinna być ich trwałość i odporność na warunki 
atmosferyczne, zwłaszcza agresywnego środowiska przy drogach. Ekrany w swojej formie, 
kształcie oraz kolorze powinny odzwierciedlać charakter otaczającego krajobrazu przy 
jednoczesnej minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. Ekrany można obsadzać zielenią 
- krzewami tworzącymi żywopłoty lub pnączami, dodatkowo maskując ich obecność na 
danym obszarze. Na terenach cennych przyrodniczo w miarę możliwości należy unikać 
stosowania ekranów przezroczystych (z tworzyw sztucznych) z powodu niebezpieczeństwa 
zderzania się z nimi ptaków. Ekrany stwarzają również korzystny psychologicznie efekt 
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przesłonięcia źródła dźwięku, oddzielając od efektów wzrokowych zarówno ludzi, jak  
i zwierzęta - przykładem może być ekranowanie przejść górnych dla dzikich zwierząt nad 
autostradami i trasami ekspresowymi. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza w nocy.  
Nie powinno stosować się ekranów dźwiękochłonnych niższych, niż 2 metry. 

W drogownictwie stosuje się również ekrany ziemne (wały ziemne lub skarpy obsadzone 
roślinnością) lub ekrany ziemne ze ścianami ekranującymi na ich szczycie. 

Wały ziemne i poprowadzenie trasy w przekopie ochroni przed hałasem o wiele 
skuteczniej, niż zwykłe ekrany akustyczne - można uzyskać zmniejszenie natężenia dźwięku 
nawet o 25 dB. Ten sposób nie ingeruje jednocześnie tak bardzo w krajobraz. Wały ziemne  
i szczyty skarp przekopów wieńczone są zwykle niewysokimi ekranami akustycznymi. Wadą 
tego typu zabezpieczeń przeciwhałasowych jest konieczność zajęcia o wiele większego 
obszaru przylegającego do drogi, dlatego budowa wałów ziemnych i przekopów nie jest 
wskazana w terenach leśnych, w których zazwyczaj należy ograniczać obszar koniecznej 
wycinki. Budowa przekopu nie może też zakłócić stosunków wodnych, nie jest więc 
wskazana w terenach podmokłych, o wysokim poziomie wód gruntowych. Skarpy wałów  
i przekopów należy obsadzać zielenią, która jednocześnie będzie wzmacniać podłoże  
i zabezpieczać przed podmywaniem gruntu przez wody opadowe. 

Do działań zapewniających utrzymanie standardów akustycznych środowiska, należą 
metody planistyczne, polegające na wydzieleniu (szczególnie już na etapie planów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) strefy buforowej (np. w postaci 
zieleni izolacyjnej) i lokalizowanie terenów zabudowy mieszkaniowej w odległościach 
pozwalających na dotrzymanie tych standardów. 

Wskazane by było nie wprowadzanie terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej  
w ciągu przebiegu projektowanej południowo - wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla. 
Problemem jest jednak to, iż tereny projektowanej zabudowy są zwykle uzupełnieniem bądź 
kontynuacją tych istniejących i stworzenie wystarczającego buforu jest w wielu miejscach 
praktycznie niemożliwe. Dlatego też, zwraca się uwagę na kształtowanie lokalnych stref 
izolacyjnych na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w postaci 
przeznaczenia terenów na zieleń urządzoną lub nieurządzoną. 

Pasy zieleni izolacyjnej są najmniej skutecznym sposobem ochrony przed hałasem. 
Skuteczność tej metody zależna jest też od okresu wegetacyjnego. Redukcja dźwięku wynosi 
0,5 dB na 1 m szerokości gęstego żywopłotu, ale w sumie uzyska się zmniejszenia hałasu nie 
więcej, jak o 5 dB. Pasy zieleni izolacyjnej powinny jednak być nieodzownym elementem 
towarzyszącym każdej inwestycji drogowej z powodu swoich walorów estetycznych oraz 
psychologicznych. 

Każda, nawet najbardziej ruchliwa trasa będzie łatwiej akceptowalna przez dzikie 
zwierzęta, jeśli zostanie otoczona dobrze zaprojektowaną zielenią, odpowiadającą gatunkom 
rodzimym na danym obszarze. Prawidłowo zaprojektowane pasy zieleni powinny składać się 
z roślinności tworzącej wielopiętrowe "zielone ściany" - od niskich krzewów po wysokie 
drzewa. Będą one pełnić jednocześnie rolę filtra chroniącego przed niektórymi 
zanieczyszczeniami powietrza oraz pyłem pochodzącym z dróg. 

Dobór konkretnych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych 
zmniejszających poziom hałasu, nie jest możliwy na etapie sporządzania niniejszej prognozy 
oddziaływania na środowisko ustaleń studium. Niezbędne jest wykonanie odpowiednich 
pomiarów hałasu w drodze monitoringu cyklicznego na terenach podlegających ochronie 
akustycznej. Wyniki monitoringu dadzą odpowiedź, czy i w jakim stopniu zostały 
przekroczone wartości dopuszczalne oraz pozwolą na podjęcie decyzji o odpowiednich 
działaniach ochronnych, w tym wyborze środka zmniejszającego poziom hałasu. 
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Hałas kolejowy 

Hałas kolejowy jest emitowany przez wiele jednostkowych źródeł, na jego wielkość 
wpływają m.in. prędkość, z którą poruszają się pociągi, ich długość, stan torowiska czy 
lokalizacja torowiska względem istniejącego terenu. 

Oceny poziomu hałasu emitowanego do środowiska dokonuje się za pomocą 
specjalistycznych pomiarów lub obliczeń równoważnego poziomu dźwięku. 

Przypuszczalne ponadnormatywne oddziaływanie hałasu kolejowego w środowisku mogą 
dotyczyć przede wszystkim terenów zabudowy istniejącej i projektowanej, położonych 
wzdłuż linii kolejowej E 30.  

To, czy ww. tereny należą do zagrożonych hałasem, wykaże monitoring poziomu hałasu. 
Przez monitoring hałasu rozumie się pomiary okresowe, wykonywane zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. „w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem" (Dz.U. 08.192, 
poz. 1392). 

Jeżeli badania wykażą, iż dopuszczalne poziomy hałasu zostały przekroczone, należą 
podjąć działania ochronne na wyznaczonych terenach. 
Metody redukcji hałasu kolejowego: 
� modernizacja torowiska - Stan i rodzaj torowiska bardzo silnie wpływają na generację 

hałasu kolejowego. W celu obniżenia hałasu kolejowego powinno się stosować tory 
bezstykowe, ze sprężystym mocowaniem do podkładów, a szyna powinna być ułożona na 
podkładce elastycznej. Redukcja hałasu kolejowego, w wyniku modernizacji torowiska 
zależy od prędkości ruchu, ale zwykle jest większa niż 5 dB. Przy obliczaniu 
skuteczności akustycznej modernizacji torowisk kolejowych uwzględniono fakt, że  
w wyniku poprawy stanu technicznego torów, na niektórych odcinkach znacznie 
wzrośnie prędkość pociągów. Mimo to, emisja hałasu będzie mniejsza niż w stanie 
aktualnym. 

� szlifowanie szyn - Przy hamowaniu, koła pociągu oraz szyny ulegają zniekształceniom. 
Nierówności na szynach powodują znaczny wzrost hałasu. Aby obniżyć ten hałas 
wymagane są cykliczne szlifowania szyn. Otrzymany w ten sposób spadek poziomu 
hałasu może osiągnąć, w zależności od prędkości ruchu, ok. 4dB. 

� zastosowanie pasów zieleni oraz ekranów akustycznych - Jedną z najbardziej 
skutecznych metod redukcji hałasu kolejowego są ekrany akustyczne. W wielu 
miejscach, przy bardzo dużym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu, jest to 
jedyny efektywny sposób obniżenia poziomu hałasu. 
Dużą skutecznością charakteryzują się ekrany zlokalizowane b. blisko torowiska, nawet 
przy małej wysokości ekranu. 
W przypadku budowy ekranów przeciwhałasowych - projekt budowlano-wykonawczy 
musi być poprzedzony projektem akustycznym. Projekt ten powinien zawierać: ocenę 
warunków akustycznych w stanie wyjściowym, określenie wymaganej skuteczności 
ekranów, wymagane parametry geometryczne ekranu, wytyczne materiałowe 
(współczynnik pochłaniania dźwięku, izolacyjność akustyczna). 
Niezbędne jest również wykonanie pomiarów hałasu po zakończeniu inwestycji 
przeciwhałasowej. Pomiary mają określić poziom dźwięku w środowisku po realizacji 
zadania. 

� utrzymywanie torowiska w dobrym stanie aż do następnego remontu niezbędne jest 
aby utrzymać efekty poprawy klimatu akustycznego w czasie. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Przemyśla 

 

151 
 

Magistrala kolejowa E30 Berlin – Kijów  będzie podlegać modernizacji. W związku  
z poprawą stanu torowisk, poprawi się klimat akustyczny terenów przyległych, Dlatego też 
można mówić o pozytywnym wpływie ustaleń studium w zakresie komunikacji kolejowej. 

 
 

3. Planowane inwestycje infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, cieplnej, elektroenergetycznej, gazowej) 
 

W ramach działań kierunkowych infrastruktury technicznej w Studium przewiduje się 
niezbędne działania inwestycyjne: 
� Rozwój sieci wodociągowej 

- 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, 
- zapewnienie zaopatrzenia w wodę nowych terenów zurbanizowanych oraz 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, dzielnice: 
III.1. Ostrów, III.1. Lipowica 2, III.2. Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim  
w kierunku południowo-wschodnim), 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. 

� Rozwój sieci kanalizacyjnej 
- 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, 
- zapewnienie odbioru ścieków dla nowych terenów zurbanizowanych oraz przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, dzielnice:  
III.1. Ostrów, III.1. Lipowica 2, III.2. Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim  
w kierunku południowo-wschodnim), 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. 
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� Rozwój sieci ciepłowniczej 
- 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 dzielnic III.1. Ostrów III.1. Lipowica 2, 
III.2. Wilcze 2, III.2. Przekopana 1, III.4. Bakończyce Dolne, III.4. Bakończyce 2, 
II.3. Podgórze i III.4, III.4. Przekopana 2. 

- budowę sieci ciepłowniczych z nowych źródeł ciepła 
- zapewnienia energii cieplnej dla nowych terenów zurbanizowanych i przewidzianych 

do uciepłownienia oraz przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  
i mieszkaniowo-usługową, dzielnice: 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, 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. 

� Rozwój sieci elektroenergetycznej 
- 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), dzielnice : III.1. Ostrów, III.1. 
Lipowica 2, III.2. Monte Cassino (za Szpitalem Wojewódzkim w kierunku 
południowo - wschodnim), 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, 

- 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). 

� Rozwój sieci gazowej 
- rozbudowa sieci gazowych w obszarach dotychczas jej pozbawionych lub  

w obszarach, gdzie standard obsługi jest niepełny (zbyt małe przekroje, częste 
awarie), dzielnice: 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. 

- 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, 
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- modernizacja gazociągu Ø 600 relacji granica państwa (Ukraina) - Przemyśl  
- Jarosław, 

- modernizacja gazociągu Ø 500 relacji granica państwa (Ukraina) - Przemyśl  
- Jarosław. 

 
Oddziaływanie na elementy środowiska infrastruktury technicznej na etapie realizacji i eksploatacji 
Elementy  
środowiska  

Sposoby oddziaływania 

Etap realizacji infrastruktury technicznej 
Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, obejmujący etap prowadzenia prac związanych z budową 
sieci. Zatem oddziaływanie inwestycji na etapie budowy na jakość środowiska będzie niewielkie. 
Klimat akustyczny Pogorszenie warunków akustycznych  (wzrost hałasu) 

Powietrze wzrost zapylenia powietrza przez maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie 
sieci oraz pojazdy transportujące materiały służące do budowy. 

Powierzchnia 
ziemi, gleba 

� przemieszczanie i usuwanie mas ziemnych w trakcie wykopów.  
� zagęszczenie gleby na skutek ruchu ciężkich pojazdów 

Krajobraz zmiany związane z zapleczem budowlanym, miejscem składowani materiałów, 
wykonywaniem wykopów oraz pracą sprzętu ciężkiego 

Wody podziemne 
 

� W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych tj. niekontrolowany wyciek paliwa z 
pracującego sprzętu ciężkiego czy też innych substancji chemicznych (farby, masy 
uszczelniające): 

- potencjalne zanieczyszczenia wody na skutek wycieków ropopochodnych 
� Źródłem zanieczyszczania mogą być: 

- spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy; 
-  nieodpowiednie składowanie materiałów budowlanych, 
- niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy, 

Wody 
powierzchniowe 

� Potencjalne zanieczyszczenie wód powierzchniowych powodowane przez: 
- spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy 
- nieodpowiednio składowane materiały budowlane 
- niewłaściwą lokalizacją zapleczy budowy bądź nieodpowiednio zorganizowane 

zaplecza sanitarne 
Flora  

  
� W przypadku nieodpowiedniego lub braku zabezpieczenia drzew na okres 

prowadzenia prac budowlanych negatywny wpływ na stan drzew na skutek 
- zagęszczenia gleby w przypadku, gdy ciężkie pojazdy zlokalizowane zostaną w 

zasięgu koron drzew. 
� Ruch ciężkich pojazdów może być również źródłem uszkodzeń pni i gałęzi 

rosnących w pobliżu drzew 
� Wycinka drzew i krzewów w przypadku ich występowania na trasie przebiegu 

elementów infrastruktury 
Fauna Hałas, obecność ludzi, pojazdów i maszyn płoszy zwierzęta, pozbawiony roślinności pas 

terenu pozbawia ich siedlisk oraz utrudnia ich migracje. 
Dobra kultury W przypadku braku wcześniejszego rozpoznania archeologicznego zniszczeniu ulec mogą 

stanowiska archeologiczne. 
Etap eksploatacji infrastruktury technicznej 

Oddziaływanie negatywne w przypadku awarii sieci przesyłowej 
Klimat akustyczny możliwy hałas wytwarzany przez urządzenia towarzyszące (stacje redukcyjne gazu, 

przepompownie i oczyszczalnie ścieków, linie wysokiego napięcia, stacje trafo ) 
Wody 
powierzchniowe 

Brak oddziaływania negatywnego, poprawa jakości wód powierzchniowych. 

Wody podziemne 
i gruntowe 

Brak oddziaływania negatywnego, poprawa jakości wód podziemnych i gruntowych.. 

Gleby � Pogorszeniu ulegną własności retencyjne i filtracyjne gruntu, 
� Zmiany struktury gleby oraz jej składu chemicznego i biologicznego 

Flora i fauna, � Negatywne oddziaływanie na poszczególne grupy zwierząt zależy od wymagań 
eksploatacji rurociągu w stosunku do środowiska, reakcji na zakłócenia oraz stopnia 
zaburzenia biotopów. 

� Pośrednie skutki są spowodowane np. ograniczeniem możliwości znalezienia 
schronienia, czy swobodnej migracji. 

� W perspektywie długoterminowej zdecydowana większość zbiorowisk roślinnych, 
które uległy negatywnemu oddziaływaniu, powinna być w stanie się odnowić i 
odzyskać utracone funkcje. Wyjątek stanowią zadrzewienia, których nie można 
wprowadzać w tzw. strefie kontrolowanej 

Krajobraz � Elementami zakłócającymi krajobraz będą: 
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- obiekty kubaturowe (np. tłocznie, stacje redukcyjno-pomiarowe), przejścia przez tereny 
zadrzewione, 

- żółte słupki znacznikowe gazu, 
- rury gazowe prowadzone naziemnie (przez cieki wodne) 
- napowietrzne linie elektroenergetyczne, z racji prowadzenia ich na wysokich słupach, 

wyraźnie zaznaczają się w otoczeniu - szczególnie na terenach równinnych, z niską 
roślinnością. Słupy i linie elektro-energetyczne wywierają znaczny wpływ na krajobraz. 

Promieniowanie  
elektromagnetyczne 

� linie energetyczne są źródłem promieniowania elektromagnetycznego, oddziaływania 
wymagają: 

- zachowania obowiązujących strefy oddziaływania (których wielkość zależy od 
napięcia w sieci) zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 
dokonywania nasadzeń zielenią wysoką na terenach pasów technicznych linii 
elektroenergetycznych napowietrznych 

- prowadzenie linii elektroenergetycznych, okablowanych  pod ziemią. 
Awarie sieci  � Oddziaływanie negatywne w przypadku awarii sieci przesyłowej 

� Dla sieci gazowej wymagane  
Zachowanie stref kontrolowanych od gazociągów i odwiertów, określonych 
przepisami odrębnymi, w strefie nie należy wznosić budynków, urządzać stałych 
składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna 
działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 
Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad 
gazociągiem. 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, pomimo powodowania trwałych 

przekształceń środowiska, korzystnie oddziaływają na poprawę stanu jakościowego 
środowiska przyrodniczego, szczególnie realizacja kanalizacji sanitarnej. 

 
4. Eksploatacja kruszywa naturalnego 

 
Na terenie miasta dokumentację geologiczną posiada złoże kruszywa naturalnego „Park 

Wodny” w Przemyślu w kategorii C1. zatwierdzone  Decyzją Marszałek Województwa 
Podkarpackiego nr OS-IV.7427.2.2012.RK z dnia 29.01.2013 r.,  

 
W Studium planuje się: 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. 

 
Złoże położone jest między rzeką San, a zakolem jej starorzecza. Granice złoża, 

przebiegają w odległości ok. 90 m (najbliższa odległość) od koryta Sanu.  
Złoże położone jest na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. 
Rzeka San znajduje się w sieci Natura 2000 OZW San PLH 180007, stanowi też 

ponadlokalny korytarz ekologiczny. Z uwagi na powyższe prognozuje się, że wydobycie 
kruszywa będzie oddziaływać na  OZW San PLH 180007. 

 
Najczęstszą kolizją „kolizj ą człowiek-przyroda" przy eksploatacji kruszywa jest  

zagrożenie zmianą stosunków wodnych, zanieczyszczeniem lub degradacją zbiorników  
i cieków wodnych, będących lokalnymi korytarzami ekologicznymi oraz zagrożenie 
degradacją lasów i zadrzewień. Zagrożenie stanowi zbliżenie się terenów eksploatacji do 
zbiorników i cieków wodnych, co może spowodować naruszenie stosunków wodnych  
i pogorszenie środowiska gruntowo-wodnego. 

 
Przewidywane oddziaływanie wydobycia kruszywa na komponenty środowiska. 
� nieodwracalne przekształcenia powierzchni ziemi - powstanie zagłębienie terenu, leja 

depresyjnego, 
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� zmniejszenie miąższości warstwy izolującej poziomy wód podziemnych od powierzchni 
terenu, 

� eksploatacja kruszywa nieznacznie zwiększy zagrożenie zanieczyszczenia gruntu, 
zagrożenie to związane jest z obecnością sprzętu ciężkiego o napędzie spalinowym  
w obrębie wyrobiska, placów manewrowych i tymczasowych dróg wewnętrznych, 

� w pasie przyległym do wyrobiska, może nastąpić pogorszenie warunków glebowych  
z powodu zwiększonego drenażu wód opadowych, nasilenia się procesów erozji  
i niestabilności skarp, 

� na  terenach  pozbawianych  roślinności  o  większym  nachyleniu,  zwiększy  się  erozja 
powierzchniowej warstwy gruntu; 

� ponadto nastąpi: 
- likwidacja pokrywy glebowej, 
- ubytek terenów biologicznie czynnych, 
- w trakcie eksploatacji niepokojone będą zwierzęta występujące na przedmiotowym 

terenie oraz w okolicy. 
 
Ocena zmian w krajobrazie: przez okres kilkudziesięciu lat działalność zakładu 
eksploatującego kruszywo powodować będzie znaczące przekształcenie rzeźby terenu. 
Stopniowo powstawać będzie wyrobisko o głębokości kilku metrów. W trakcie prowadzenia 
prac teren pozbawiony będzie roślinności. W sąsiedztwie wyrobiska czasowo gromadzone 
będą zewnętrzne zwałowiska nadkładu.  
Wyeksploatowany obszar powinien być poddawany sukcesywnej rekultywacji, pozwoli to 
zniwelować skutki negatywnego oddziaływania na krajobraz. 
 
Oddziaływanie na środowisko wydobycia kruszywa  

ELEMNTY ŚRODOWISKA I PROGNOZOWANE SKUTKI 
POZYTYWNE NEGATYWNE 

Rzeźba terenu (morfologia) i krajobraz 
Jedynym pozytywnym skutkiem działalności 
eksploatacyjnej złoża może być zwiększenie 
różnorodności w zakresie hipsometrii oraz zmiana 
wykorzystania gruntów na obszary  wodne. Wszystko 
to w pewnym stopniu uatrakcyjni krajobraz po 
wykonaniu właściwej rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych. 

Odkrywkowy sposób eksploatacji złoża spowoduje 
trwałe zmiany w pierwotnej (naturalnej) rzeźbie 
terenu - jego hipsometrii i sposobu użytkowania. 

Wody powierzchniowe 
W wypadku kontynuowania eksploatacji kruszywa z 
zawodnionej części złoża powstanie zbiornik wody 
powierzchniowej, który z czasem stanie się trwałym 
elementem systemu hydrograficznego, po 
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych o kierunku 
częściowo wodnym. W ten sposób wprowadzi do 
krajobrazu nowy element w postaci zbiornika 
wodnego który może być wykorzystywany do 
rekreacji. 

Podjęcie eksploatacji złoża poniżej zwierciadła wody 
gruntowej bez odwadniania złoża nie będzie wywierało 
bezpośredniego wpływu na stan istniejących wód 
powierzchniowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
przewidzianych do eksploatacji kruszywa naturalnego. 
 
W okresie wysokich stanów wód może dojść do zalanie 
wyrobiska, co będzie miało bezpośredni wpływ na wody 
rzeki San 

Wody podziemne - gruntowe 
Przyjęcie sposobu eksploatacji złoża – bez jego 
odwadniania nie należy przewidywać istotnych zmian 
w zachowaniu się zwierciadła wód podziemnych - 
gruntowych. Przy takim założeniu oddziaływanie na 
wody można uznać za neutralne i nieszkodliwe. 

Zwiększy się potencjalne zagrożenie dla jakości wody 
gruntowej po odsłonięciu jej zwierciadła wody w 
wyrobisku eksploatacyjnym - kiedy to nastąpi 
bezpośredni jej kontakt z wodami opadowymi i 
spływowymi lub źródłem zanieczyszczenia 
powierzchniowego. Oddziaływanie eksploatacji złoża 
na wody podziemne wiąże się z ewentualnym 
utrzymaniem zbiornika wody powierzchniowej, który 
dla wód gruntowych posiadał będzie charakter 
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drenażowy. 
Gleba 

Degradacja warstwy glebowej oraz późniejsze jej 
odtwarzanie w ramach rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych o kierunku rekreacyjnym czy też 
wodnym nie w pełni przywróci jej pierwotny 
(naturalny) stan a jedynie może zmienić sposób 
użytkowania  
z korzyścią dla terenu.  

W wyniku zdjęcia nadkładu część gleby ulegnie 
nieodwracalnej degradacji wymieszaniu 
nadkładowym piaskiem drobnym. Pozostała część 
gleby powinna zostać złożona na zwałowisku i zużyta 
w końcowym etapie do prac rekultywacyjnych terenu. 

Szata roślinna i świat zwierząt 
Po wykonaniu rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych zwiększy się różnorodność szaty 
roślinnej.  
W wypadku przyjęcia rekultywacji o kierunku 
wodnym: 

- zwiększy się różnorodność roślin o gatunki wodne 
- zwiększy się populacja ptaków wodnych i 

gatunków – ryb. 

Oceniana inwestycja będzie zmieniała ekosystem na 
obszarze prowadzonej eksploatacji złoża. Świat 
roślinny będzie na polu eksploatacyjnym zniszczony. 
Eksploatacja prowadzona etapowo przy jednoczesnej 
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w znacznym 
stopniu spowoduje, że zniszczenie roślinności będzie 
miało charakter okresowy. Po rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych roślinność i towarzyszący jej 
świat zwierząt częściowo powrócą na zdegradowany 
teren. 

 
Eksploatacja kruszywa naturalnego, przyczynia się do znacznych zmian  

w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych 
obszarów wyłączonych z użytkowania, hałd oraz wyrobisk. Prowadzone prace 
rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji łagodzą przeobrażenia spowodowane 
wydobywaniem kopalin. 

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym legalizacja i uruchomienie wydobycia może 
nastąpić dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny oraz udzieleniu 
koncesji.  

Udzielenie koncesji następuje w formie postanowienia wydanego na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncesji na eksploatację kopalin 
pospolitych na obszarze nie większym niż 2 ha udziela starosta. 

Dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Jeżeli nie przewiduje się ujemnych wpływów na środowisko w związku z wydobywaniem 
kruszywa, można odstąpić od sporządzania takiego planu. 

Projekt Studium, dla obszaru występowania złoża zaleca wykonanie mpzp „Oczka 
Wodne”. 

Projekt Studium wskazuje kierunki rekultywacji obszarów po eksploatacji złóż kruszywa 
naturalnego. Proponowane kierunki to: wodny – na cele rekreacji i sportu. 

Określenie możliwości i sposobów rekultywacji terenów poeksploatacyjnych zawierać 
powinna dokumentacja geologiczna złoża kopaliny. 
 
 

 
 
 
 
 
9. ROZWI ĄZANIA MAJ ĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWA Ń NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM 
REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM, W SZCZEGÓLNO ŚCI NA CELE  
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I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNO ŚĆ TEGO OBSZARU 

 
Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zawarte w projekcie Studium z założenia mają 

zapewnić jak najwyższe standardy zagospodarowania miasta oraz prawidłowe 
funkcjonowanie środowiska, ochronę krajobrazu i istniejących form przyrody. 

Zagospodarowania obszaru miasta, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  sprawi, że zagrożenia dla środowiska, w tym 
dla ludzi, nie nastąpią, będą minimalne lub zostaną znacznie zminimalizowane.  

Realizacja części ustaleń projektu Studium. będzie ingerowała w środowisko 
przyrodnicze, powodując jego przekształcenia. Szczególnie wprowadzanie terenów 
przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe w obszary, które obecnie pozostają 
biologicznie czynne. 

 
W celu zapobieżenia, ograniczenia oraz kompensacji przyrodniczej negatywnych 

oddziaływań na środowisko, do Studium. wprowadzono ustalenia, które wpłyną pozytywnie 
na stan i funkcjonowanie poszczególnych komponentów środowiska: 
� Wskazanie istniejących obszarów i obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną  

i utrzymanie ich ochrony. 
� Przyjęcie zasady ochrony istniejących i projektowanych obszarów i obiektów, 

chronionych i przewidzianych do objęcia ochroną prawną przed degradacją powodowaną 
niewłaściwym użytkowaniem, ochrona ich przed przeinwestowaniem. 

� Zabezpieczenie przed nową zabudową terenów o wysokich wartościach przyrodniczych  
i krajobrazowych, w tym szczególnie rezerwatów oraz innych elementów objętych 
formami ochrony. 

� Zachowanie i ochrona Podstawowego i Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego miasta 
poprzez priorytet ochrony wartości przyrodniczych objętych ochroną prawną, lasów, 
dolin rzecznych i potoków. 

� Racjonalizowanie rozwoju zainwestowania poprzez koncentrację zabudowy  
w jednostkach przestrzennych I STARE MIASTO, II ŚRÓDMIEJSKA, intensyfikację 
realizacji zainwestowania i pierwszoplanowo uzupełnianie zabudowy w obszarach 
zainwestowanych. Dopuszczalne jest zachowanie rolniczego użytkowania terenu,  
a wskazanie terenów pod zabudowę może być zrealizowane w późniejszych planach 
miejscowych. 

� Utrzymanie drożności naturalnych korytarzy ekologicznych jakimi są dolina rzeki San  
i Wiar, oraz ochronę węzłów ekologicznych, jakimi są istniejące wielkopowierzchniowe 
obszary chronione (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Przemysko Dynowski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, obszary Natura 2000 OSO „Pogórze Przemyskie” PLB 
180001, OZW „Ostoja Przemyska” PLH 180012, OZW „Rzeka San” PLH 180007) oraz 
większe ekosystemy leśne. 

� Wprowadzenie konieczności ochrony lokalnej sieci sieci korytarzy ekologicznych - tj. 
dolin potoków i bezimiennych cieków wodnych, zieleni fortecznej zadrzewień  
i zakrzewień, roślinność wzdłuż dróg. 

� Przeciwdziałanie ekspansji zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej jednorodzinnej na 
terenach lasów. 

� Wzmocnienie systemu przyrodniczego miasta poprzez obsadzanie zielenią głównych 
szlaków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa terenów 
mieszkaniowych. 
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� Powiększanie powierzchni gruntów leśnych poprzez wskazanie terenów pod zalesienia. 

� Ochrona terenów łąk, pastwisk i zieleni niskiej w dolinach rzek, pełniące funkcje 
przyrodnicze, z zakazem realizacji nowej zabudowy i zalesiania. 

� Wprowadzenie zakazu realizacji zainwestowania mogącego powodować pogorszenie 
warunków funkcjonowania istniejących terenów zieleni oraz korytarzy ekologicznych. 

� Ochrona terenów narażonych na przenikanie zanieczyszczeń do wód w GZWP Nr 430 
poprzez priorytet dla realizacji kanalizacji sanitarnej (i kontrolę gospodarki ściekowej 
prowadzonej w gospodarstwach domowych nie podłączonych do zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej) oraz zakaz prowadzenia działań mogących w poważny sposób zmienić 
stosunki wodne. 

� Ochrona istniejących urządzeń melioracji szczegółowych - rowy melioracyjne i drenaż. 
Zachowanie drożności istniejącej sieci drenażowej na terenach sąsiednich. 

� Zakaz zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. -wprowadzenie szeregu 
zakazów i ograniczeń zgodnych z przepisami szczególnymi - ustawa Prawo wodne. 

� Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta - zintensyfikowanie rozbudowy 
systemu kanalizacji sanitarnej; wskazanie potrzeby budowy dla terenów o zwartej 
zabudowie sieciowych systemów odprowadzania ścieków; dopuszczenie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonej zabudowy; wspieranie budowy lokalnych 
lub przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach gdzie prowadzenie kanalizacji jest 
ekonomicznie nieuzasadnione. 

� Wprowadzenie obowiązku wyposażenia obiektów gospodarczych bądź produkcyjnych 
wytwarzających ścieki przemysłowe w oczyszczalnię ścieków. 

� Tereny, z których spływ wód opadowych stanowić może zagrożenie dla środowiska 
naturalnego konieczne należy wyposażyć w urządzenia oczyszczające wody opadowe 
przed odprowadzeniem do odbiornika. 

� Postulowanie dalszego rozwoju systemów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
oraz systemów selektywnej zbiórki odpadów. 

� Kształtowanie korzystnych warunków aerosanitarnych miasta. 
� Utrzymanie drożności korytarza przewietrzania miasta, przez zakaz jej  zabudowy  

w dolinie Sanu. 
� Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta, włączanie nowych obszarów do 

scentralizowanej sieci miejskiej. 
� Eliminowanie paliw stałych na rzecz paliw ekologicznych z preferencją dla 

wykorzystania gazu jako nośnika energii oraz rozwój sieci cieplnej w obszarze miasta - 
eliminowanie niskiej energii. 

� Modernizacja istniejących węglowych źródeł ciepła na źródła bezpieczne ekologiczne tj. 
wykorzystujące paliwa zapewniające wysoki stopień czystości emisji spalin. 

� Przeciwdziałanie pogarszaniu się klimatu akustycznego oraz ograniczania istniejących 
zagrożeń poprzez m.in. rozbudowę systemu dróg i tworzenie systemu obwodnicowego 
pozwalające na zmniejszenie ruchu samochodowego przebiegającego przez zespoły 
mieszkaniowe; usprawnienie połączeń komunikacyjnych zmierzające do poprawienia 
płynności jazdy, poprawę stanu nawierzchni ulic, budowę ścieżek rowerowych. 

� Odpowiednie zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów 
komunikacyjnych oraz wokół podmiotów gospodarczych o dużym stopniu emisji 
zanieczyszczeń - wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych (szczególnie w mieście), ochrona zadrzewień i roślinności wzdłuż 
dróg. 
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� Zachowanie w przebiegu linii elektroenergetycznych i radiolinii stref ochronnych,  
w których występują ograniczone możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu. 

� Zastępowanie na terenach zainwestowanych linii napowietrznych liniami kablowymi, 
bądź liniami z przewodami izolowanymi w celu usunięcia kolizji z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu. 

� Utrzymanie istniejących stref ochrony konserwatorskiej 

� Wprowadzenie i ochrona stref ochrony krajobrazu kulturowego panoramy miasta. 
� Szczególna ochrona obiektów i krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl. 
� Ochrona i rewaloryzacja istniejących zasobów kulturowych oraz tworzenie nowych 

wartości kulturowych w przestrzeniach publicznych miasta. 

� Określenie głównych kierunków polityki przestrzennej miasta mających na celu przede 
wszystkim ochronę, rozwój zasobów oraz kształtowanie środowiska kulturowego. 

� Ustanowienie obszarów podlegających ochronie - wyznaczeniu w oparciu o wytyczne  
z planów wyższego rzędu, ustalenia obowiązujących planów miejscowych oraz analizy 
autorów projektu Studium obszarowej formy ochrony dziedzictwa kulturowego -
obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem poprzez ustanowienie stref 
ochrony krajobrazu kulturowego. 

� Określenie wytycznych dla działań w strefach ochrony konserwatorskiej oraz mających 
na celu ochronę prawną pojedynczych obiektów i zabytków - wyszczególnione  
w rejestrze zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków. 

� Uwzględnienie lokalizacji granic chronionych stanowisk i wyznaczenie wokół nich 
konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej. 

� Wyznaczenie szlaków turystycznych dla promocji miejsc i obszarów zabytkowych. 

� Pierwszoplanowo uzupełnianie zabudowy w obszarach zainwestowanych leżących  
w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej, posiadających dostęp do urządzonych 
dróg. 

� Wraz z rozwojem terenów zainwestowanych powinien systematycznie następować 
rozwój wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

� Dla wyodrębnionych terenów określono standardy zabudowy, w tym: 
- wskaźnik intensywności zabudowy (stosunek powierzchni zabudowy do 

powierzchni terenu działki), 
- procent powierzchni biologicznie czynnej, 
- maksymalną wysokość zabudowy, 

standardy te wpływają na zmniejszenie oddziaływania na środowisko terenów 
zainwestowanych. 

� Podstawą uruchamiania nowych terenów obecnie czynnych przyrodniczo pod 
zainwestowanie powinny być plany miejscowe. 

 

Na etapie oceny projektu Studium. nie jest możliwe oszacowanie prac kompensacyjnych, 
które powinny być wykonane. 

Studium jako dokument o charakterze strategicznym nie jest podstawą do realizacji 
poszczególnych przekształceń. Ich realizacja może nastąpić dopiero po uchwaleniu planów 
miejscowych, w których można ustalić metody analizy skutków ich realizacji oraz propozycje 
prac kompensacyjnych. 

10. ROZWI ĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ĄZAŃ ZAWARTYCH  
W PROJEKCIE STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU  
ORAZ METOD DOKONANIA OCENY PROWADZ ĄCEJ DO TEGO 
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WYBORU, W TYM WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNO ŚCI 
WYNIKAJ ĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK W WIEDZY 

 
„Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla była sporządzona równocześnie  
z projektem Studium.  

Autorzy opracowania współpracowali z zespołem projektowym, uczestniczyli w pracach 
nad projektem Studium oraz w naradach, na których ustalenia Studium przybierały konkretne 
rozwiązania projektowe. 

Przyjęcie tej metody pozwoliło na przyjęcie w „Prognozie” rozwiązań przestrzennych, 
które w dużym stopniu pozwoliły na uniknięcie potencjalnych znaczących oddziaływań na 
środowisko i konfliktów przestrzennych. Doprowadziło to do wyboru najbardziej 
optymalnych kierunków działań.  

Projekt Studium, ze względu na uogólniony charakter zapisów nie zawiera propozycji 
alternatywnych rozwiązań z punktu widzenia planowania przestrzennego, urbanistyki  
i ochrony środowiska. 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu hałasu na zdrowie ludzi prócz specjalnych 
urządzeń służących ograniczaniu propagacji hałasu, rolę przesłon akustycznych mogą pełnić 
obiekty budowlane, lub tereny zabudowy o funkcjach niemieszkalnych, odpowiednio 
rozmieszczone względem źródeł hałasu i obiektów chronionych. 

W odniesieniu do zabudowy terenów usytuowanych niekorzystnie pod względem 
potencjalnej uciążliwości akustycznej rolę przesłon akustycznych w stosunku do obiektów 
mieszkaniowych mogą pełnić wydzielone obiekty usługowe, garaże, obiekty gospodarcze itp. 
sytuowane w linii zabudowy przesłaniając zlokalizowane w głębi działek obiekty mieszkalne. 

Projekt Studium nie eliminuje możliwości odprowadzania ścieków do zbiorników 
bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, które nie stanowią często 
żadnego zabezpieczenia wód podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniami, a wręcz 
przeciwnie (jak w przypadku oczyszczalni drenażowych) są poważnym źródłem zakażenia 
bakteriologicznego wód podziemnych, powierzchniowych jak i również gleby.  

W celu wyeliminowania takich sytuacji, szczególnie na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 430 
powinno się przeanalizować zasadność wprowadzenia możliwości realizowania 
indywidualnych i lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych ich przebudowa sprowadza się do 
poprawy podbudowy, zmiany nawierzchni na bitumiczną lub żwirową, remontu przepustów 
w istniejących pasach drogowych bez potrzeby poszerzania terenów komunikacji. Nowe 
rozwiązania techniczno-organizacyjne posiadają cechy pozytywnego wpływu na stan  
i oddziaływanie na środowisko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTU STUDIUM ORAZ CZ ĘSTOTLIWO ŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa planowany 
sposób zagospodarowania i zawiera informacje m.in. o lokalizacji obszarów przeznaczonych 
pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, o położeniu 
obiektów infrastruktury technicznej, terenów rekreacyjnych, terenów leśnych.  

Studium stanowi podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
Przewidywane metody analizy realizacji postanowień studium pod kątem wpływu na 

środowisko mogą się odnosić do: 
� oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 
� przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 
Ocena realizacji przyjętych ustaleń będzie następowała na podstawie oceny zbieżności 

zapisów studium z wprowadzeniem ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Projekt planu miejscowego powinien być wykonany wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, uwzględniając zapisy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. W zakresie oddziaływania projektowanego 
zagospodarowania terenu na środowisko: 
� w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 
środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 
określonych w wydanej decyzji, 

� w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, 
prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania 
stanu środowiska, 

� w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu  
o uchwalony plan, analizę realizacji miejscowego planu i badanie skażenia środowiska 
powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń miejscowego planu powinny być okresowe 
przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji miejscowego planu, wykonywane przez 
administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. 

 
System monitorowania zachodzących zmian w obszarze projektowanego Studium wynika  

z art. 32 i 33 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, nakładającej 
obowiązek dokonywania okresowej oceny i weryfikacji planu. 

Obowiązkiem Prezydenta Miasta jest sporządzenie, co najmniej raz w czasie kadencji 
Rady Miasta, przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
 
 
 
 
 
12. INFORMACJE O MO ŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

NA ŚRODOWISKO 
 
Realizacja ustaleń Studium nie powoduje skutków środowiskowych, których charakter 

mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala zagospodarowania zaproponowana  
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w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma 
charakter lokalny, nie stanowi zagrożenia powstania transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, w zrozumieniu przepisów prawa. 
 
 

 
13. STRESZCZENIE 

 
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę skutków oddziaływania na środowisko Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla 
Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu Studium, informacji  

o projektowanych inwestycjach oraz materiałów archiwalnych dotyczących charakterystyki  
i stanu środowiska przyrodniczego na terenie Przemyśla. 

Prognoza jest jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych w procedurze 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu studium. 

Sporządzana jest zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Niniejsza prognoza opracowana została w celu dokonania oceny skutków ewentualnych 
oddziaływań na środowisko, jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń Studium. 
Uwzględnia ona wszystkie najważniejsze komponenty środowiska naturalnego i ich 
wzajemne powiązania. 

Zestawienie w prognozie potencjalnych zagrożeń oraz przedstawione przewidywane 
skutki realizacji Studium nie są równoznaczne z likwidacją czy wyeliminowaniem wszelkich 
zagrożeń dla środowiska, jakie mogą w przyszłości powstać w skutek realizacji inwestycji. 
Na etapie sporządzania prognozy skutków ustaleń oddziaływania na środowisko Studium 
sygnalizuje się możliwość wystąpienia zagrożeń, zaś likwidacja bądź ich zmniejszenie 
możliwe jest dopiero na późniejszych etapach, np. na etapie sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, czy idąc dalej na etapie uzyskiwania pozwolenia 
na budowę. 

Wraz z rozwojem urbanizacji następuje wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska 
poprzez wytwarzanie odpadów, zrzuty ścieków komunalnych oraz ścieków, co  
w konsekwencji doprowadza do przekształceń środowiska stanu naturalnego między innymi 
gleb, wód powierzchniowych i podziemnych czy powietrza. 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu Studium dla miasta Przemyśla, zostanie 
ograniczona możliwość dalszego rozwoju gospodarczego, zahamowane zostaną działania 
zmierzające do wprowadzenia ładu przestrzennego i wdrożenia zasad zrównoważonego 
rozwoju, polegającego na wykorzystywaniu przez człowieka zasobów przyrody przy 
minimalnych represjach na środowisko. 

Niniejsza prognoza zawiera opis poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, 
w tym obiektów i obszarów chronionych lub predysponowanych do objęcia ochroną na 
podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Następnie scharakteryzowano cele i problemy 
ochrony środowiska, uwzględnione w projekcie Studium. 

Ważnym elementem opracowania jest opis stanu środowiska przyrodniczego w mieście, 
który przedstawia m.in. źródła zanieczyszczeń, degradacji i uciążliwości, mających przede 
wszystkich pochodzenie antropogeniczne. 

Po scharakteryzowaniu ustaleń projektu Studium, przeanalizowano ich znaczący wpływ 
na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody. 
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Opisano zagrożenia dla komponentów środowiska, które przedstawione zostały na 
załączniku graficznym. Do zagrożeń tych należą: tereny szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz tereny osuwiskowe. 

Ważną część niniejszej prognozy stanowi rozdział dotyczący istotnych problemów 
ochrony środowiska z punktu widzenia realizowanego projektu Studium, omawiający zasady 
ochrony poszczególnych komponentów środowiska. Jego dopełnieniem jest rozdział 
dotyczący rozwiązań ograniczających i minimalizujących negatywne oddziaływanie 
projektowanego przeznaczenia terenów, których zastosowanie zapewni mniejszą ingerencję 
realizowanych ustaleń Studium w środowisko. 

Prognoza sporządzana była równolegle z opracowywanym projektem Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. Zespoły 
autorskie przygotowujące oba te dokumenty ściśle ze sobą współpracowały przy wyborze 
konkretnych rozwiązań projektowych. Zastosowanie takiej metody dla opracowania 
pozwoliło na przyjęcie rozwiązań przestrzennych, które w dużym stopniu pozwoliły na 
uniknięcie znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru 
najbardziej pożądanych i optymalnych kierunków działań. Z tych względów przygotowanie 
oddzielnych propozycji planistycznych rozwiązań alternatywnych uznano za zbędne i nie 
wnoszące nic nowego do projektu studium. Dla Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wykonywanego w skali całego miasta trudno zdefiniować 
trudności w jego przygotowaniu, które miałyby wynikać z niedostatków techniki lub braków 
współczesnej wiedzy. Będzie to możliwe dopiero dla opracowań szczegółowych wykonanych 
w innej skali, dotyczących zwłaszcza lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć. Eksploatacja 
wszelkich inwestycji, zarówno nowo wprowadzanych, jak i modernizowanych, jest ściśle 
związana z wdrażaniem nowoczesnych z punktu widzenia współczesnej wiedzy oraz 
bezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi rozwiązań technologicznych. Jak nowoczesne  
i bezpieczne dla środowiska są to rozwiązania technologiczne rozstrzygną dopiero „raporty" 
wykonywane na poziomie realizacji inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki graficzne: 
 
Załącznik Nr 1 Stan Środowiska Przyrodniczego, 
Załącznik Nr 2 Stan dziedzictwa kulturowego – ochrona konserwatorska, 
Załącznik Nr 3 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 Stan Środowiska Przyrodniczego 
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Załącznik Nr 2 Stan dziedzictwa kulturowego – ochrona konserwatorska 
 

 
Załącznik Nr 3 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. 
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